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PREDSLOV 

 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ctení 

účastníci ŠVK PriF UK 2022, 

keď pred vyše dvomi tisícročiami prenikol 

veľký Herodos 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 diela De 

triangulis omnimodus libri quinque 

s nádychom helicentrizmu dávno pred 

Kopernikom si pre svoje zámorské objavné 

cesty objednal aj sám Kolumbus.  

Dnes na Regiomontanovom odkaze 

a tradícií stoja aj základy Univerzity 

Komenského v Bratislave. 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 deliminuje 

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 

publikácií na Slovensku na obyvateľa 

vzrástol za posledných 10 rokov nevídane 

dvojnásobne), no počet citácií na ne 

stagnuje 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 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 ne nesporne 

prestížnym podujatím pre prestížnych 

študentov. Aj tento rok zaznamenalo 

vysoký záujem zo strany 273 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 viacero účastníkov z externého 

prostredia, predovšetkým zo Slovenskej 

akadémie vied, Šafárika v Košiciach, 

Prešovskej univerzity, Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, Masarykovej 

univerzity v Brne či Českého vysokého 

učení technického v Prahe. A prakticky v 

intenciách minulých rokov zavítali na našu 

fakultu aj stredoškolskí účastníci podujatia. 
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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.  
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BIOTECHNOLOGY: THE ANSWER TO A SUSTAINABLE AND HEALTHY 

WORLD OF THE FUTURE 

Ing. Matej Held 

Lifbee Academy, BioHive o.z. Račianska 43, 831 02 Bratislava, Slovak republic; 

matej@lifbee.com 

Nature has the answer to every single problem. We have only recently begun to understand 

biology at the molecular level. We have found that microorganisms behave like small factories 

and computers, which have built-in cellular mechanisms focused on the decomposition of 

substances, the transformation of substances, the construction of complex functional structures, 

the acquisition and storage of energy. In the next 30 years, biotechnology will transform 

virtually every single industry - from construction, through agriculture, manufacturing, waste 

management, healthcare to energy. Let's show the opportunities and examples of companies 

and projects that are at the forefront of this great revolution  

- What is the most advanced technology on our planet and who developed it? 

- How big is the biotechnology market and how will it grow? 

- What are some examples of startups and applications in the field of sustainable 

innovation? 

- What are some examples of startups and applications in the field of human health 

innovation? 

- How does Lifbee develop an innovation environment for biotech innovation? 

I will talk about the opportunities offered by the biotechnology industry. I will also talk about 

how young scientists can get involved in this opportunity. I will also introduce the Lifbee 

Academy bioentreprenuership training program. 
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Fragment nukleoproteínu vírusu SARS-CoV-2 produkovaný v rastlinách 

pomocou vírusového vektora 
 

Adam Achs, Zdeno Šubr 

 

Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Biomedicínske centrum, Oddelenie 

ekológie vírusov, Dúbravská cesta 9, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

viruachs@savba.sk 

 

 

Abstract 

Fragment of SARS-CoV-2 nucleoprotein produced in plants using viral vector 

Plant viral vectors are promising tools for rapid and cost-effective production of heterologous 

polypeptides. Here we describe the use of Plum pox virus-based vector pAD-agro for the expression of N-terminal 

half of SARS-CoV-2 nucleoprotein (aa 1–191, CoN-1), fused with his-tag on both termini. Following 

agroinfection of Nicotiana benthamiana with pAD-agro_CoN-1, time course of CoN-1 accumulation in leaves 

was monitored. Western blot analysis showed stable CoN1 accumulation from day 6 post inoculation, which was 

in accordance with the onset of PPV infection. Top leaves harvested 14 days post infection were used to purify 

CoN-1 by immobilized metal affinity chromatography under both native and denaturing conditions. The target 

protein did not bind or elute well under native conditions and remained partially bound to the cobalt resin. Better 

results were achieved under denaturing conditions, giving the highest yields in the first elution. Dialysis of elution 

samples resulted in decrease of its reactivity with anti-his-tag antibody and the signs of protein degradation were 

observed. 

 

Keywords: transient expression; viral vector; Plum pox virus; Nicotiana benthamiana 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rastlinné expresné systémy sú atraktívne vďaka nízkym kultivačným nákladom, 

eukaryotickým posttranslačným modifikáciám a nízkemu riziku kontaminácie živočíšnymi 

patogénmi. Pre efektívnu tranzientnú expresiu cudzorodých génov v rastlinách sa využívajú 

upravené genómy rastlinných vírusov, ktoré zabezpečujú množenie aj distribúciu produktu 

v infikovaných pletivách [1]. 

V našich experimentoch bol použitý vektor pAD-agro na báze genómu vírusu šarky 

slivky (PPV). Cieľom práce bolo aplikovať tento vektor na expresiu N-koncovej polovice 

nukleoproteínu (N) vírusu SARS-CoV-2 (aa 1 – 191; 22,3 kDa) vo fúzii s hexahistidínovými 

kotvami na N- aj C-konci a následne ho z infikovaných rastlín purifikovať pomocou metalo-

chelátovej afinitnej chromatografie (IMAC).  

 

Materiál a metódy 

 Príprava konštruktu pAD-agro_CoN-1. 573 nt dlhý fragment kódujúci prvých 191 

aminokyselín N proteínu SARS-CoV-2 (označený ako CoN-1) bol amplifikovaný pomocou 

ExTaq DNA polymerázy (Takara) a primerov, zahŕňajúcich homologické prekryvy 
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s priľahlými oblasťami linkera pAD-agro a hexahistidínové kotvy. Ako templát pre PCR slúžila 

cDNA SARS-CoV-2 (izolát hCoV-19_Slovakia/SK-BMC5/2020). Po extrakcii z agarózového 

gélu kitom Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) bol fragment vložený do 

vektora pAD-agro linearizovaného KpnI systémom In-Fusion HD Cloning Kit (Takara). Po 

transformácii E. coli JM109 sme plazmidovú DNA izolovali kitom QIAprep Spin Miniprep Kit 

(Qiagen). Správnosť inzertu bola overená PCR s použitím primerov NCuniF/NCuniR 

špecifických pre oblasti ohraničujúce linker [2] a sekvenáciou produktov (Eurofins Genomics). 

Agroinfekcia rastlín. Konštrukt pAD-agro_CoN-1 bol elektroporáciou vnesený do 

Agrobacterium tumefaciens EHA105. Nočná kultúra bola sedimentovaná a rozsuspendovaná 

v agroinfiltračnom roztoku (10mM MES, 10mM MgCl2, 200μM acetosyringon) tak, aby 

výsledná absorbancia bola 0,1. Suspenziu sme pomocou inzulínovej striekačky bez ihly 

aplikovali do spodnej strany listov N. benthamiana (cca 200 μl na rastlinu). Rastliny sme 

kultivovali pri umelom osvetlení (fotoperióda 12 h) a teplote 22 °C. 

SDS-PAGE a Western blot. Listy sme v trecej miske homogenizovali s roztokom PBS 

v pomere 1:2, centrifugovali 5 min pri 16100g a supernatant zmiešali s rovnakým objemom 

vzorkového roztoku (2x SDS-PAGE). Vzorky sme po zahriatí na 100 °C počas 10 

min  ochladili a aplikovali na 15% polyakrylamidový gél. Gél sme farbili CBB G-250 (Serva) 

alebo blotovali na PVDF membránu Immobilon (Serva). Fragment CoN-1 sme detegovali 

monoklonovou protilátkou proti hexahistidínu (Sigma Aldrich) a  králičou polyklonovou 

protilátkou proti PPV [3]. Ako sekundárne boli použité protilátky proti myším, resp. králičím 

IgG konjugované s alkalickou fosfatázou (Sigma Aldrich) a pre kolorimetrickú vizualizáciu 

substrát NBT/BCIP (Thermo Scientific). 

PCR s reverznou transkripciou (RT-PCR). Expresia fragmentu CoN-1 na úrovni RNA 

bola overovaná pomocou RT-PCR. Z listov sme izolovali celkovú RNA súpravou Spectrum 

Plant Total RNA Kit (Sigma Aldrich) a pripravili cDNA pomocou AMV reverznej 

transkriptázy a náhodných hexanukleotidov (Promega). Nasledovala PCR s použitím primerov 

NCuniF/NCuniR. PCR produkty prečistené kitom Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega) boli sekvenčne analyzované. 

IMAC. Fragment CoN-1 bol z infikovaných rastlín purifikovaný väzbou na chelatačnú 

agarózovú živicu s katiónmi kobaltu HisPur Cobalt Resin (Thermo Scientific). Purifikácia bola 

uskutočnená v natívnych, ako aj denaturačných podmienkach za prítomnosti 6M guanidín 

hydrochloridu (GuHCl), alebo 8M močoviny podľa pokynov výrobcu. Vybrané elučné frakcie 

sme dialyzovali pri 4 °C pomocou kaziet Slide-A-Lyzer (Thermo Scientific) cez noc oproti 

Tris-EDTA a 2 h oproti Tris-EDTA s 50% glycerolom. Koncentráciu proteínov v jednotlivých 
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frakciách sme stanovili spektrofotometricky pomocou prístroja NanoDrop 2000c (Thermo 

Scientific) a kalibračnej krivky na základe koncentrácií BSA. Frakcie boli analyzované SDS-

PAGE a Western blotom, pričom vzorky obsahujúce GuHCl boli za účelom jeho odstránenia 

pred elektroforézou vyzrážané 20-násobným objemom 96% etanolu cez noc pri -20 °C [4]. 

 

Výsledky a diskusia 

V rastlinách agroinfikovaných konštruktom pAD-agro_CoN-1 sme sledovali časový 

priebeh infekcie a expresie fragmentu CoN-1 v rozmedzí 6 – 14 dní po infekcii (dpi). Podľa 

Western blotu expresia produktu o očakávanej veľkosti (22,3 kDa) stabilne pretrvávala počas 

celého sledovaného intervalu (Obr. 1). Miera akumulácie CoN-1 kopírovala hladinu CP PPV, 

čo poukazuje na ekvimolárnu expresiu a stabilitu cieľového produktu. Expresia cieľového 

úseku bola potvrdená RT-PCR analýzou rastlín 14 dpi a následným sekvenovaním.  

 

 

 
Obr. 1. Analýza rastlín N. benthamiana infikovaných konštruktom pAD-agro_CoN-1 Vzorky z rastových 

vrcholov odoberané 6, 8, 10, 12 a 14 dpi, analyzované Western blotom pomocou protilátky proti hexahistidínu 

(A) a PPV (B) 

 

Rastové vrcholy odobrané 14 dpi (700 mg hmoty) boli následne použité na purifikáciu 

fragmentu CoN-1 pomocou IMAC v natívnych podmienkach. Aj napriek vysokej miere 

akumulácie CoN-1 v zdrojovom biologickom materiáli imunochemická analýza preukázala 

jeho slabú väzbu na kobaltový nosič (zastúpenie v nenaviazanej frakcii a po premývaní), 

pravdepodobne v dôsledku nedostatočnej povrchovej dostupnosti hexahistidínových kotiev 

v natívnej terciárnej štruktúre molekuly. Málo efektívna bola aj elúcia viazaného CoN-1. 

Dochádzalo k jeho postupnému uvoľňovaniu, pričom väčšina produktu sa z nosiča neuvoľnila 

vôbec (Obr. 2). Efektivita elúcie môže byť zvýšená optimalizáciou podmienok, predovšetkým 

koncentrácie imidazolu [5].  
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Obr. 2. Analýza frakcií po IMAC v natívnych podmienkach SDS-PAGE a Western blot s protilátkou proti 

hexahistidínu. Dráha 1: zdroj; Dráha 2: nenaviazaná frakcia; Dráha 3: 1. premytie; Dráha 4: 2. premytie; Dráha 

5: 1. elúcia; Dráha 6: 2. elúcia; Dráha 7: 3. elúcia; Dráha 8: kobaltová živica po elúcii 

 

Na základe týchto výsledkov bola purifikácia z rovnakého množstva vstupnej hmoty 

zopakovaná v denaturačných podmienkach za prítomnosti 8M močoviny, alebo 6M GuHCl. 

Prítomnosť oboch chaotropných činidiel viedla k výraznému zefektívneniu väzby, ako aj elúcie 

CoN-1, pričom jeho najvyššia koncentrácia bola zaznamenaná už v prvej elučnej frakcii (Obr. 

3). Na základe spektrofotometrickej analýzy vzoriek bola celková extrakcia proteínov pomocou 

GuHCl asi 2,5-krát efektívnejšia ako pri použití močoviny, avšak výťažok CoN-1 bol v oboch 

prípadoch prakticky rovnaký: 77,7 μg (GuHCl), resp. 77,5 μg (močovina) na gram čerstvej 

rastlinnej hmoty. Za účelom odstránenia nežiaducich zložiek prítomných v elučnom roztoku 

(denaturačné činidlá, imidazol) boli prvé dve elučné frakcie spojené a dialyzované oproti Tris-

EDTA a následne oproti Tris-EDTA s 50% glycerolom, čím došlo k ich 3-násobnému 

zakoncentrovaniu, avšak paradoxne k  zníženiu reaktivity s protilátkou proti hexahistidínu. 

Zaznamenali sme aj známky čiastočnej proteolytickej degradácie (Obr. 3).  

 Naše predchádzajúce pokusy o expresiu cudzorodých polypeptidov v rastlinách boli 

spojené často s ich nízkou stabilitou in planta. Akumulácia exprimovaných polypeptidov bola 

tiež v minulosti zaznamenaná predovšetkým v koreňoch [6, 7]. Akékoľvek predchádzajúce 

pokusy o afinitnú purifikáciu cieľového proteínu boli zároveň neúspešné. Výsledky 

prezentované v tomto príspevku tak vôbec po prvýkrát preukázali expresiu stabilného 

cudzorodého polypeptidu v listoch pomocou vektora pAD-agro, ako aj jeho úspešnú afinitnú 

purifikáciu v denaturačných podmienkach. Rýchla a efektívna produkcia N-koncovej polovice 
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nukleoproteínu SARS-CoV-2 v rastlinách predstavuje výhodnú alternatívu k prokaryotickým 

expresným systémom, predovšetkým z hľadiska eukaryotických posttranslačných modifikácií. 

Purifikovaný fragment CoN-1 môže byť využitý v diagnostike protilátok proti SARS-CoV-2, 

ako aj v proteomickom výskume. Cieľom nadväzujúcich experimentov tak bude sledovanie 

jeho reaktivity so špecifickými protilátkami proti nukleoproteínu SARS-CoV-2, prípadne 

optimalizácia jeho purifikácie v natívnych podmienkach. 

 

 

 
Obr. 3. Analýza frakcií po IMAC v denaturačných podmienkach Vzorky po IMAC v prítomnosti 8M 

močoviny (A) a 6M GuHCl (B) analyzované SDS-PAGE a Western blotom pomocou protilátky proti 

hexahistidínu. Dráha 1: zdroj; Dráha 2: nenaviazaná frakcia; Dráha 3: 1. premytie; Dráha 4: 2. premytie; Dráha 

5: 1. elúcia; Dráha 6: 2. elúcia; Dráha 7: 3. elúcia; Dráha 8: dialyzát GuHCl; Dráha 9: dialyzát močovina 
 

Záver 

Infekcia rastlín konštruktom pAD-agro_CoN-1 viedla k stabilnej akumulácii fragmentu CoN-1 

v listoch N. benthamiana v súlade s vírusovou infekciou už od 6. dpi. Purifikácia pomocou 

natívnej IMAC bola neefektívna, proteín sme purifikovali v denaturačných podmienkach 

s priemerným výťažkom 77,6 μg na gram rastlinnej hmoty. 
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Abstract 

Monitoring the effects of curcumin and piperin 

Curcumin is the phytochemical isolated from the medicinal plant turmeric that has been used for centuries 

in traditional medicine. Many positive effects favorably influencing the treatment of various types of diseases have 

been attributed to this phytochemical. Due to its many limitations including low plasma and tissue levels of 

curcumin causing by its poor absorption and rapid metabolism, curcumin monotherapy is not sufficiently effective. 

Piperin is a chemical, which improves oral bioavailability of curcumin. Therefore, the objective of this work was 

to describe not only principal genotoxic and antioxidant characteristics of the curcumin but also piperin by DNA 

topology, DPPH assay, reducing power assay and comet assay. 

 

Keywords: curcumin; piperin; dual effect; ROS; genotoxicity; DNA protectivity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kurkumín je žlto sfarbený polyfenol, izolovaný z rastliny Curcuma longa L., pričom 

liečivé vlastnosti tejto plodiny boli popísané už v starovekej Indii, kde je kurkuma pravidelne 

konzumovaná ako korenina už mnoho rokov. Kurkuma sa tiež využíva ako konzervant potravín 

a v súčasnosti sa dostáva do popredia vďaka už spomínanému kurkumínu, ktorý tvorí jej hlavnú 

zložku. Vďaka svojim mnohým pozitívnym účinkom je kurkumín považovaný za zlúčeninu so 

sľubným terapeutickým potenciálom pri liečbe rôznych ochorení. Predklinické štúdie tiež 

preukázali jeho chemopreventívny a liečebný charakter pri viacerých typoch nádorových 

ochorení [1].  

Uvádza sa, že v závislosti od koncentrácie kurkumínu a typov buniek, na ktoré vplýva, 

vykazuje kurkumín duálne účinky, ktorých molekulárny mechanizmus však ešte nie je 

do značnej miery preskúmaný [2]. Na to, aby bolo možné efektívne použiť túto látku pri liečbe 

či prevencii chorôb, je nutné zaoberať sa otázkou, kedy je kurkumín schopný vykazovať 

genotoxický, resp. prooxidačný potenciál, a aký mechanizmus by mohol za tento efekt 

zodpovedať. 

No aj napriek jeho pozitívnym účinkom, je veľkým obmedzením jeho nízka biologická 

dostupnosť. Tá súvisí s rýchlym metabolizmom a odbúravaním z tela, čo má za následok nízke 

koncentrácie kurkumínu v krvi po perorálnom požití. Z tohto dôvodu je nutné zaoberať sa 

možnými interakciami kurkumínu s inými látkami, ktoré by mohli jeho biologickú dostupnosť 

v tele zvýšiť. Práve piperín je považovaný za jednu z takýchto zlúčenín, vďaka čomu je 
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pravidelne pridávaný do výživových doplnkov, ktoré obsahujú kurkumín, nakoľko zvyšuje jeho 

prerorálnu biologickú dostupnosť až 20-krát [3, 4]. Avšak aj napriek tomuto zisteniu, stále nie 

sú dostatočne preskúmané iné molekulárne mechanizmy vplyvu kombinovaného pôsobenia 

kurkumínu a piperínu. Preto je potrebné zaoberať sa aj otázkou spolupôsobenia týchto dvoch 

fytozlúčenín a analyzovať ich prípadné negatívne interakcie. 

V našej práci sme sa zaoberali vplyvom kurkumínu na plazmidovú DNA a na základe 

získaných výsledkov vykazujúcich protektívny efekt, sme sa ďalej pokúsili stanoviť 

mechanizmus tohto protektívneho účinku s využitím metód DPPH assay a reducing power 

assay. Následne sme sa snažili zistiť, aké účinky vykazuje samotný piperín a samotný kurkumín 

v rôznych koncentráciách na bunkách ľudských lymfocytov.  

 

Materiál a metódy 

DNA topology assay 

Prostredníctvom DNA topology assay sme sledovali genotoxický a protektívny účinok 

kurkumínu voči nepoškodenej superšpiralizovanej forme 1 µl DNA plazmidu pBR322 (1 µl 

pDNA : 39 µl dH2O) na základe elektroforetickej detekcie zmeny v topológii plazmidovej 

DNA. pDNA sme inkubovali 50 min s 1 µl 0,1 M fosfátového tlmivého roztoku (1 M K2HPO4, 

1 M KH2HPO4, pH = 7,4), 1 µl skúmanej koncentrácie kurkumínu rozpusteného v 96 % etanole 

(0,2; 1; 2; 10; 20; 100; 200; 400 µg/ml) , v prípade sledovania protektívneho účinku sme 

pridali 1 µl FeSO4.7H2O (10 mmol.dm-3), ktorý je zdrojom železnatých iónov a doplnili 

do objemu 10 µl dH2O. Železnaté ióny majú za následok tvorbu zlomov v dôsledku vzniku 

reaktívnych foriem kyslíka, čo sa prejaví zmenou topológie pDNA zo superšpiralizovanej 

(forma I) na relaxovanú formu (forma II; vzniká vplyvom jednovláknových zlomov), resp. až 

na linearizovanú formu (forma III; vzniká vplyvom dvojvláknových zlomov) [5]. 

DPPH assay 

Pri teste DPPH sme skúmali schopnosť kurkumínu rozpusteného v etanole (0,2 – 500 

µg/ml) vychytávať DPPH radikál, ktorého absorpčné maximum sa pohybuje medzi 515 – 517 

nm. Ak je sledovaná látka schopná tento radikál redukovať odovzdaním vodíka / elektrónu 

na hydrazínovú soľ, hodnota absorbancie klesá. Získané hodnoty absorbancie sme následne 

prepočítali na %, ktoré udávajú schopnosť látky, v našom prípade kurkumínu, redukovať DPPH 

radikál. Na výpočet sme použili vzorec [(A1-A2)/A1 × 100], kde A1 predstavuje hodnotu 

absorbancie negatívnej kontroly (96% EtOH) a A2 hodnotu absorbancie skúmanej vzorky [6]. 

 

Reducing power assay 
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Testom redukčnej sily sme zisťovali schopnosť kurkumínu (0,2 – 500 µg/ml) redukovať 

Fe3+-ferrikyanidový komplex na jeho železnatú formu, čo sa prejavuje zmenou sfarbenia 

roztoku zo žltej na zeleno-modrú. Roztok sme pripravili zmiešaním 200 µl skúmanej 

koncentrácie kurkumínu, 500 µl 0,2 M fosfátového tlmivého roztoku (1M K2HPO4, 1 M 

KH2HPO4, pH = 6,6) a 500 µl 1 % ferrikyanidu draselného. Spektrofotometricky sme merali 

absorbanciu roztokov pri vlnovej dĺžke 700 nm. Čím vyššiu hodnotu absorbancie sme 

zaznamenali, tým vyššia bola redukčná schopnosť danej koncentrácie kurkumínu [7]. 

Comet assay 

Alkalickým kométovým testom sme sledovali mieru primárneho poškodenia DNA 

v ľudských lymfocytoch. Vzhľadom na možné poškodenie lymfocytov etanolom sme ako 

rozpúšťadlo použili DMSO. Lymfocyty sme ovplyvňovali jednotlivými koncentráciami látok 

50 min pri laboratórnej teplote. V prípade sledovania protektívneho účinku boli jednotlivé 

vzorky po pôsobení kurkumínu následne ovplyvnené peroxidom vodíka (400 µM), ktorý je 

schopný indukovať poškodenia DNA. Vzorky sme lyzovali (1 h, 4 °C) v lyzačnom roztoku 

(NaCl, EDTA, Tris, dH2O, pH=10) doplnenom o 1ml Tritonu X a po umiestnení 

do elektoroforetickej komory sme ich nechali 15 min odvíjať a zrealizovali elektroforézu (30 

min, 25 V, 4 °C). Vzorky boli následne premyté v PBS (KCl, NaCl, Na2HPO4.12 H2O, KH2PO4, 

dH2O, pH=7,4) a potom v dH2O. Po 24 h sme vzorky zafarbili 30 µl etídiumbromidu 

a pomocou fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS BX 51 vyhodnotili mieru poškodenia 

DNA pri zväčšení 20x. Čím väčšie je poškodenie DNA lymfocytov, tým viac DNA je 

uvoľnenej z jadra bunky, čo sa prejaví tvorbou efektu kométového chvostu [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

Rastliny obsahujú veľké množstvo prírodných antioxidantov, ktoré by sa mohli 

využívať pri liečbe viacerých druhov civilizačných ochorení. Aj vďaka tomu rastie 

v posledných rokoch záujem o využívanie prírodných produktov v medicíne. Z tohto dôvodu 

je potrebné skúmať mechanizmus ich účinkov v tele a zaoberať sa nielen ich pozitívnymi, ale 

aj prípadnými negatívnymi účinkami na organizmus. Práve kurkumín je známy svojimi 

pozitívnymi účinkami, čo sa týka antioxidačného potenciálu [1, 9].  

Metódou DNA topology assay sme pri sledovaní genotoxického účinku kurkumínu 

nepozorovali žiadnu zmenu konformácie pDNA ani v jednej zo sledovaných koncentrácií (Obr. 

1a). z čoho vyplýva, že kurkumín plazmidovú DNA nepoškodzuje. Na druhej strane je schopný 

pDNA ochrániť pred pôsobením železnatých iónov, ktoré indukujú vznik jedno- 

a dvojvláknových zlomov prostredníctvom Fentonovej reakcie. Po inkubácii jednotlivých 
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koncentrácií kurkumínu s pDNA za prítomnosti poškodzujúceho agensu (Fe2+ ióny) sme 

pozorovali pokles tvorby relaxovanej pDNA so stúpajúcou koncentráciou kurkumínu, čo 

naznačuje potenciálny DNA protektívny charakter tejto látky (Obr. 1b). 

 

 
 

Obr. 1. DNA topology assay – a) DNA poškodzujúci efekt kurkumínu; b) DNA protektívny efekt 

kurkumínu Jednotlivé koncentrácie sú uvedené v µg/ml, etOH predstavuje kontrolu rozpúšťadla, negatívne 

kontroly (NK) predstavujú nepoškodený plazmid, pozitívne kontroly (PK) boli ovplyvnené FeSO4.7 H2O 

 

Následne sme sa zamerali na skúmanie molekulárneho mechanizmu účinku 

pozorovanej protektívnej aktivity kurkumínu. Po vykonaní reducing power assay sme 

zaznamenali, že so stúpajúcou koncentráciou kurkumínu došlo k redukcii Fe3+-

ferrikyanidového komplexu na železnatú formu (Obr. 2a). V rámci DPPH testu bol kurkumín 

schopný odovzdaním vodíka / elektrónu redukovať DPPH radikál na hydrazínovú soľ, pričom 

najvýraznejší antioxidačný účinok sme pozorovali pri koncentráciách 300 – 500 µg/ml 

kurkumínu (Obr. 2b). Na základe týchto výsledkov môžeme potvrdiť, že kurkumín disponuje 

silnými antioxidačnými schopnosťami. 

 

 

 
Obr. 2. Antioxidačná aktivita kurkumínu a) miera redukčnej sily kurkumínu – ako kontrola rozpúšťadla je 

v grafe uvedený etanol (EtOH), b) schopnosť kurkumínu vychytávať DPPH radikál. Jednotlivé koncentrácie sú 

uvedené v µg/ml, etanol (EtOH) predstavuje kontrolu rozpúšťadla, pozitívne kontroly (PK) boli ovplyvnené 

kyselinou galovou 

 

Zaujímavé pozorovanie sme zaznamenali v kométovom teste na ľudských lymfocytoch 

(Obr. 4). Tri najvyššie skúmané koncentrácie kurkumínu (100 – 400 µg/ml) vykazovali 

genotoxický potenciál na úrovni cca 30 %, no zároveň sme pri týchto vzorkách pozorovali aj 
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protektívny efekt voči poškodeniu DNA vplyvom peroxidu vodíka. Kurkumín je známy svojimi 

duálnymi účinkami v súvislosti s antioxidačnou aktivitou, avšak uvádza sa, že tie sa prejavujú 

v závislosti od použitých koncentrácií. Domnievame sa preto, že hoci kurkumín vo vysokých 

koncentráciách pôsobí poškodzujúco, je pravdepodobne schopný reagovať s H2O2, znížiť tak 

tvorbu ROS a pôsobiť v tomto prípade protektívne. Ďalším možným vysvetlením je potenciálny 

cytotoxický účinok kurkumínu vo vysokých koncentráciách, ktorý by prekrýval ich 

genotoxické pôsobenie. 

 

  
 

Obr. 4. Sledovanie genotoxického a protektívneho účinku kurkumínu metódou Comet assay 

Pri protektívnom účinku boli lymfocyty ovplyvnené kurkumínom a následne ošetrené roztokom H2O2. Štatistická 

významnosť rozdielu v porovnaní s negatívnou kontrolou (*) resp. s pozitívnou kontrolou (#) bola stanovená 

Studentovým t-testom: */# p ≤ 0,05; **/## p ≤ 0,01; ***/### p ≤ 0,001 

 

V prípade piperínu (Obr. 5) sme nezaznamenali závažnú genotoxickú aktivitu 

na lymfocytoch, avšak výraznejší protektívny účinok sme pozorovali pri dvoch koncentráciách 

(0,3 a 1,5 µg/ml) v porovnaní s pozitívnou kontrolou. 

 

 
 

Obr. 5. Sledovanie genotoxického a protektívneho účinku piperínu metódou Comet assay Pri protektívnom 

účinku boli lymfocyty ovplyvnené piperínom a následne ošetrené roztokom H2O2. Signifikantnosť rozdielu 

v porovnaní s negatívnou kontrolou (*) resp. s pozitívnou kontrolou (#) bola stanovená Studentovým t-testom : 

*/# p ≤ 0,05; **/##p ≤ 0,01; ***/### p ≤ 0,001 
Záver 
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Naše výsledky z DNA topology assay naznačujú, že kurkumín nepôsobí na plazmidovú 

DNA genotoxicky, avšak vykazuje protektívne účinky, a to v závislosti od jeho stúpajúcej 

koncentrácie. Ďalej sme zistili, že protektívna aktivita kurkumínu vo vyšších koncentráciách 

môže byť spôsobená jeho redukčnou aktivitou, resp. schopnosťou odovzdávať vodík / elektrón 

a eliminovať tak škodlivé radikály. Na základe výsledkov kométového testu predpokladáme, 

že kurkumín vo vyšších koncentráciách vykazuje duálny efekt, nakoľko je schopný pôsobiť 

genotoxicky, no zároveň aj protektívne na bunky lymfocytov. Domnievame sa, že tento účinok 

by mohol byť spôsobený potenciálnou interakciou kurkumínu s H2O2, vďaka čomu by mohlo 

dochádzať k inhibícii tvorby ROS a to i napriek tomu, že vyššie koncentrácie kurkumínu 

vykazujú sami o sebe genotoxický potenciál. Je preto nutné poznamenať, že hodnota 

poškodenia DNA i napriek protektívnemu účinku neklesla pod hodnotu poškodenia, ktoré 

vykazoval samotný kurkumín. Ďalšou možnosťou je zvýšenie cytotoxického účinku 

kurkumínu, ktorý by mohol jeho genotoxické pôsobenie prekrývať. Na základe získaných 

výsledkov sa v ďalších experimentoch chceme zamerať na kombinované pôsobenie kurkumínu 

a piperínu. Tieto fytozlúčeniny sa súčasne pridávajú do výživových doplnkov kvôli zvýšeniu 

biologickej dostupnosti kurkumínu. Našim cieľom bude preto identifikovať, či ich pozitívne 

účinky, ktoré vykazujú v experimentoch samostatne, nebudú pri kombinovanom pôsobení 

eliminované. 
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Abstract 

Production and purification of manganese dependent peroxidase MDBP in the alternative expression 

system Vibrio natriegens 

Current attention in the field of recombinant protein production is focused to alternative host organism 

Vibrio natriegens, considered as one of the fastest growing organisms with extremely short generation time (<10 

min.). Due to its ability of mentioned fast grow, as well as its non-pathogenic character and nutritional flexibility, 

this unique bacterial platform has got a great potential in the production of recombinant proteins for a wide range 

of biotechnological purposes. In this study, our main goal was to produce recombinant enzyme MDBP in 

prophage-free strain of V. natriegens under optimal conditions to achieve maximum amount of soluble protein. 

The result of the work was successful production of the recombinant enzyme MDBP in ∆vnp12 strain V. natriegens 

and also the efficient purification by IMAC affinity chromatography. 

 

Keywords: Vibrio natriegens; recombinant proteins; MDBP 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Morská, gram-negatívna baktéria V. natriegens, prvýkrát izolovaná zo slaniska na 

ostrove Sapelo v štáte Georgia (USA), je v súčasnosti považovaná za jeden z najrýchlejšie 

rastúcich organizmov [1,2]. Pri optimálnych podmienkach predstavuje generačná doba tejto 

baktérie ~10 min., čo je polovičný čas zdvojenia najrýchlejšie rastúceho kmeňa E. coli NEB 

Turbo [3]. Práve táto unikátna vlastnosť determinuje potenciál V. natriegens konkurovať 

rutinne využívaným modelovým mikroorganizmom biotechnologického priemyslu, a to najmä 

z dôvodu úspory času a financií. Veľkou výhodou je aj schopnosť V. natriegens utilizovať 

širokú škálu ekonomicky ľahko dostupných uhlíkových zdrojov, nakoľko samotná 

bioprodukcia závisí práve od nákladov a dostupnosti týchto zdrojov [4]. Spomínané 

skutočnosti, rovnako ako aj kompatibilita tejto baktérie so základnými technikami 

rekombinantných DNA podporujú využitie V. natriegens ako alternatívneho hostiteľského 

organizmu pre produkciu rekombinantných proteínov. 
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Peroxidázy predstavujú veľkú skupinu enzýmov schopných katalyzovať oxidáciu 

anorganických a organických zlúčenín za prítomnosti peroxidu vodíka ako akceptoru 

elektrónov. Na základe prítomnosti porfyrínového jadra rozlišujeme hémové a nehémové 

peroxidázy [5]. Mangán dependentné peroxidázy predstavujú najbežnejšie lignolytické 

peroxidázy vyskytujúce sa v prírode. Katalytický cyklus je v mnohom podobný iným 

peroxidázam, ale na rozdiel od nich využíva Mn2+ ako donor elektrónov, pričom vzniká veľmi 

reaktívny produkt Mn3+, ktorý oxiduje fenolické substráty a do určitej miery štiepi aj 

nefenolové štruktúry [6]. Lignocelulózová biomasa predstavuje jeden z najzastúpenejších 

obnoviteľných materiálov, rovnako ako aj najlacnejší zdroj uhlíka pri potenciálnej výrobe 

ekologických energetických surovín. Enzýmy s lignín-degradačnou schopnosťou napomáhajú 

aj pri degradácii plastov, predovšetkým polyetylénu [7]. Priemyselný význam MDBP je preto 

obrovský, z čoho vyplýva potreba hľadania nových efektívnejších produkčných organizmov. 

V našej práci sme sa zamerali na produkciu enzýmu MDBP (potencionálny predmet 

duševného vlastníctva) v prophage-free kmeni V. natriegens, pričom sme realizovali dve 

separátne kultivácie vo fermentore s rôznym časovým trvaním (4 hod. a 24. hod.) pri 

optimálnych podmienkach (LB3 médium, 37°C).  

 

Materiál a metódy 

Použité bakteriálne kmene. V. natriegens ∆vnp12, genotyp: V. matriegens ATCC 14048 

∆1, ∆2; E. coli MC 4100, genotyp: F-[araD139]B/r ∆(argF-lac)169* &lambda-e14-flhD5301 

∆(fruK-yeiR)725 (fruA25)‡  reIA1 rpsL150(strR)rbsR22 ∆(fimB-fimE)632(::IS1) deoC1  

Použité plazmidové vektory. pJexpress404-MDBP 

Izolácia plazmidovej DNA pomocou kitu. Pre izoláciu plazmidovej DNA boli použité 

nočné kultúry buniek E. coli (kmeň MC 4100) obsahujúcich plazmid pJexpress404-MDBP. 

Tieto bunky boli kultivované v LB médiu s ampicilínom (pracovná koncentrácia 100 μg/ml). 

Plazmidová DNA bola následne izolovaná prostredníctvom kitu QIAprep Spin Miniprep Kit na 

základe pokynov výrobcu. 

Transformácia buniek. Transformácia buniek V. natriegens bola realizovaná 

elektroporačnou metódou z dôvodu vyššej účinnosti transformácie. Elektroporovali sme pri  

parametroch napätie 900 V, odpor 200 Ω a kapacitancia 25 µF. Bunky sme následne nechali 

regenerovať pri 28°C po dobu najmenej 2 hod. Selektovali sme na LB3 platniach s ampicilínom 

(pracovná koncentrácia: 100 μg/ ml). 

Vsádková fermentácia. Kultivácia buniek ∆vnp12 kmeňa V. natriegens bola realizovaná 

v LB3 kultivačnom médiu pri teplote 37 °C a pH=7,2-7,4 v maloobjemovom fermentore 
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(objem 1l). Ako induktor sme použili IPTG s výslednou koncentráciou 1 mM (pri hodnote 

OD600 = 5). Simultánne s induktorom sme pridávali 0,5 % hemín, ktorý bol následne 

zabudovaný do aktívneho miesta MDBP enzýmu ako prostetická skupina. V prípade poklesu 

otáčok počas fermentácie (zníženia rozpusteného kyslíka) sme ako zdroj uhlíka pridali do média 

50 % glycerol. Vzorky sme odoberali v čase 0 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h a v prípade 24. hod. 

fermentácie aj 24 h od indukcie. 

Homogenizácia buniek ultrazvukom. Po ukončení fermentácie sme kultúru zliali do 50 

ml skúmaviek a centrifugovali po dobu 20 min. pri 9000 ot/min a 4°C (Universal 320 R). 

Získané bunkové pelety sme potom rozsuspendovali v sonikačnom roztoku (50 mM TrisHCl 

pH 8,0, 0,5 M NaCl). Takto vzniknutú suspenziu sme homogenizovali ultrazvukom 

s nastavením amplitúdy 30 %, pulzom 15s a chladením 45s po dobu 8 min. 15s. Po 

homogenizácii sme bunky centrifugovali pri 9000 ot/min (Universal 320 R) po dobu 25 min. 

pri 4°C, oddelili získaný pelet a supernatant a odobrali vzorky. 

Afinitná chromatografia. Vzorky sme po homogenizácii ultrazvukom purifikovali 

IMAC afinitnou chromatografiou pomocou prístroja ÄKTA avant 25 (Cytiva) s využitím 

kolóny HisTrapTM FF s objemom 5 ml. Spomínaná kolóna bola premytá vodou 

a ekvilibračným roztokom (50 mM TrisHCl pH 8,0, 0,5M NaCl), po čom nasledovalo 

nanesenie vzorky. Elúciu zachyteného rekombinantného enzýmu MDBP (his-tag na C-

terminálnom konci) z kolóny sme uskutočnili v gradientom roztoku 0 až 0,5 M imidazol, 50 

mM TrisHCl pH 8.0, 0,5M NaCl. 

Dialýza. Dialýzu sme realizovali za účelom odstránenia nízkomolekulových látok oproti 

dH2O a 20 mM TrisHCl pH 8,0. Po ukončení dialýzy sme vzorky zmiešali s 50% glycerolom 

v pomere 1:1 a uchovali pri -20°C.  

Analýza vzoriek pomocou 12% SDS-PAGE. Vzorky na SDS-PAGE sme pripravili 

pridaním 40 μl vzorkového tlmivého roztoku a 40 μl TE roztoku ku bunkovému peletu a ich 

následným zahriatím na 95 °C po dobu 10 min. Separáciu proteínov sme realizovali s využitím 

12 % separačného SDS-polyakrylamidového gélu a 4 % nanášacieho gélu. 

Denzitometrická analýza 12% SDS-PAGE. Percentuálne zastúpenie cieľového proteínu 

voči celkovému expresnému profilu bunky bolo stanovené na základe analýzy SDS-PAGE gélu 

pomocou softvéru GelAnalyzer 19.1. 

 

Výsledky a diskusia 

Izolovanou plazmidovou DNA pJexpress404-MDBP sme transformovali bunky 

∆vnp12 kmeňa V. natriegens, u vybraných kolónií sme overili prítomnosť plazmidu pomocou 
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spätnej izolácie a následne pristúpili ku overeniu produkcie rekombinantného proteínu 

prostredníctvom baničkovej expresie.  

Po potvrdení prítomnosti cieľového proteínu sme realizovali 4 hod. a 24 hod. vsádkovú 

fermentáciu s využitím ∆vnp12 kmeňa V. natriegens v LB3 médiu pri 37°C. Použitie 

uvedeného kmeňa ako aj podmienok fermentácie sa na základe našich predchádzajúcich 

experimentov (neuvedené v tejto práci) javili ako najefektívnejšie, keďže pri týchto 

podmienkach je možné získať najvyššie výťažky solubilnej frakcie cieľového proteínu. Vzorky 

odobrané v príslušných hodinách kultivácie po pridaní induktora spolu so vzorkami zo 

solubilnej a nesolubilnej frakcie sme analyzovali pomocou 12% SDS-PAGE (Obr. 1). Následne 

sme uskutočnili purifikáciu prostredníctvom afinitnej chromatografie na Ni2+ kolóne 

využívajúcej His-tag značenie proteínov pre získanie frakcie čistého proteínu, ktorú sme tiež 

analyzovali pomocou 12% SDS-PAGE (Obr. 1).  

 
 
 

 

 
Obr. 1. Expresia proteínu MDBP v kmeni V. natriegens ∆vnp12 

(A) 12% SDS-PAGE expresie génu pre MDBP v rámci 4 hod. fermentácie.Dráha MS: Štandard molekulových 

hmotností; dráha 1-5: 0.-4. hod.; dráha 6: nesolubilná f.; dráha 7: solubilná f.; dráha 8: prietoková frakcia; dráha 

9: premývacia frakcia; dráha 10: elúcia. (B) 12% SDS-PAGE expresie génu pre MDBP v rámci 24 hod. 

fermentácie.Dráha MS: Štandard molekulových hmotností; dráha 1-6: 0.-24. hod.; dráha 7: nesolubilná f..; dráha 

8: solubilná f.; dráha 9: prietoková frakcia; dráha 10: premývacia frakcia; dráha 11: elúcia 
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Výsledok chromatografie vzoriek z  fermentácií je znázornený na chromatograme (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Chromatogram IMAC chromatografie s využitím kolóny HisTrap™ 

(A) 4 hod. fermentácia, (B) 24 hod. fermentácia. Modrá krivka – UV pri 280 nm, zelená krivka – koncentrácia 

elučného roztoku. 1: naviazanie, 2: odmývanie, 3: elúcia 

 

Z výsledkov SDS-PAGE analýzy (Obr. 1) vyplýva, že produkcia MDBP s využitím 

∆vnp12 kmeňa V. natriegens pri 37°C v LB3 médiu bola úspešná v prípade oboch fermentácií 

– zastúpenie cieľového proteínu sa po indukcii postupne zvyšovalo. Úspešnosť purifikácie bola 

potvrdená na základe IMAC chromatografie (Obr. 2), rovnako ako aj SDS-PAGE analýzou. 

Denzitometrická analýza SDS-PAGE solubilnej a nesolubilnej frakcie preukázala 

značné rozdiely medzi 4 hod. a 24 hod. fermentáciou v percentuálnom zastúpení cieľového 

proteínu v týchto frakciách (Tab. 1). Pozorované vyššie percentuálne zastúpenie MDBP v 

solubilnej frakcii z 4 hod. fermentácie voči 24 hod. fermentácii možno vysvetliť degradáciou 

cieľového enzýmu v dôsledku dlhšej kultivácie vo fermentore. 

 

Tab. 1. Denzitometrická analýza SDS-PAGE pre solubilnú a nesolubilnú frakciu 

 
 

4 hod. fermentácia 24 hod. fermentácia 

Solubilná frakcia Nesolubilná frakcia Solubilná frakcia Nesolubilná frakcia 

26,1% 17,2 % 23.3% 24,1% 
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Záver 

Výsledkom práce bola úspešná produkcia rekombinantného enzýmu MDBP vo ∆vnp12 

kmeni V. natriegens a následná optimalizácia s cieľom získať maximálne výťažky solubilnej 

frakcie pri vsádkovej fermentácii s regulovanými podmienkami a jej následná efektívna 

purifikácia prostredníctvom IMAC afinitnej chromatografie.  
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Abstract 

Application of next-gen sequencing for analysis of bacterial composition of bryndza whey and 

characterisation of bacterial strains isolated from bryndza 

Bryndza is traditional Slovakian cheese made of ewe’s milk, which is produced from raw or pasteurised 

ewe’s milk, in some cases with addition of cow’s milk. In order to maintain its characteristic organoleptic 

properties, commercial starter cultures are not recommended to be used in production of bryndza. Therefore, it’s 

necessary to study microbial composition of bryndza, which could be used for selection of specific bacterial strains 

for the starter cultures. In this study we analysed two bryndza whey samples (S8, S9) by amplicon sequencing of 

V3 and V4 variable sites of 16S rRNA gene. The most common families present were Streptococcaceae, and 

Enterobacteriaceae with addition of Bacillaceae, Moraxellaceae and Leuconostocaeae. In second part of this work 

we studied three strains selected as potential bryndza starter cultures. KMB-1134, KMB-1135, and KMB-1136 

were, based on whole genome sequencing, characterised as L. parabuchneri, L. paracasei and Ln. lactis 

respectively. No toxin producing genes, which could have negative effect on finished product, were found in these 

strains. 

 

Keywords: Bryndza; starter culture; metagenomics; sequencing 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bryndza je mäkký syr, ktorý sa vyrába originálne z nepasterizovaného ovčieho mlieka 

vo horských oblastiach Slovenska a používa sa pri príprave viacerých tradičných jedál. Bryndza 

má chránené geografické označenie a vďaka jej charakteristickej vôni a chuti je na Slovensku 

a v okolitých krajinách konzumovaná vo veľkom množstve [1,2]. Bryndza sa na Slovensku 

vyrába viacero spôsobmi, pričom sa používa ovčie mlieko, ktoré môže byť v niektorých 

prípadoch doplnené aj o kravské mlieko. Niektorí výrobcovia používajú pri výrobe bryndze 

pasterizované mlieko a komerčné štartovacie kultúry. Tento proces však nie je vhodný pre 

zachovanie originálnych organoleptických vlastností bryndze, a preto je dôležitá 

charakterizácia mikrobiómu, aby by sme vedeli charakterizovať a vybrať kandidátne kmene pre 

použitie v štartovacích kultúrach špeciálne určených pre bryndzu [3]. 

Charakterizácia mikrobiómu môže byť uskutočnená metódami založenými na kultivácii 

baktérií a kultivačne nezávislými metódami. Obe metódy boli v minulosti využité pri 

charakterizácii mikrobiálneho zastúpenia vo vzorkách bryndze. Najčastejšie boli v týchto 
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prípadoch nájdené baktérie z čeľade Lactobacillaceae alebo rodov Lactococcus, Streptococcus 

a Enterococcus. Taktiež bola charakterizovaná eukaryotická mikroflóra, v ktorej prevládali 

rody Dipodascus a Kluyveromyces [3-5]. Kmene vybrané do štartovacích kultúr je nevyhnutné 

charakterizovať pomocou celogenómovej analýzy, ktorá odhalí prítomnosť génov vhodných 

pre priemyselné využitie alebo naopak prítomnosť nežiadúcich génov. Medzi nežiadúce sa 

radia gény schopné prenosu medzi bakteriálnymi kmeňmi, ktoré zabezpečujúce rezistenciu na 

antibiotiká. Ďalšou skupinou sú gény kódujúce enzýmy, ktoré sa podieľajú na syntéze 

biogénnych amínov [6,7]. 

Cieľom práce bola metagenomická analýza vzoriek srvátky bryndze a charakterizácia 

kmeňov potenciálnych štartovacích kultúr. 

 

Materiál a metódy 

Izolácia a kultivácia bakteriálnych kmeňov 

 Bakteriálne kmene boli izolované zo srvátkových kultúr na VÚP Bratislava. Kmene boli 

kultivované v médiu MRS pri teplote 37°C 

Izolácia DNA a príprava knižníc na NGS 

Na izoláciu bakteriálnej DNA sme použili Higher PurityTM Bacterial Genomic DNA 

Isolation Kit (CanvaxBiotech; Cordoba, Spain) a na izoláciu DNA zo srvátky určenú na 

metagenomickú analýzu sme použili DNeasy Blood & Tissue kit (Qiagen; Hilden, Germany). 

Množstvo izolovanej DNA sme kvantifikovali pomocou QubitTM dsDNA HS Assay Kit 

(Thermofisher Scientific; Eugene, Oregon USA). Na prípravu knižníc na celogenómové 

sekvenovanie sme použili protokol Nextera XT DNA Library Prep Kit (Illumina; SanDiego, 

California USA). Na prípravu knižníc pre 16S sekvenovanie sme použili protokol 16S 

Metagenomic Sequencing Library Preparation (Illumina; SanDiego, California USA). Knižnice 

boli prečistené pomocou magnetických guľôčok AMPure XP (Beckman Coulter Life Sciences; 

Indianapolis, Indiana USA). Dĺžku fragmentov jednotlivých knižníc sme overili metódou 

elektroforézy na čipe (High Sensitivity DNA chip) na prístroji 2100 Bioanalyzer Instrument 

(Agilent Technologies; Santa Clara, California USA). Sekvenovanie prebehlo na platforme 

Illumina – MiSeq (Illumina; SanDiego, California USA). 

Bioinformatické spracovanie a analýza genómov a metagenomických dát 

Párové čítania boli zložené pomocou programu SPAdes (Center for Algorithmic 

Biotechnology; St. Petersburg State University, Russia). Následne boli tieto genómy anotované 

a analýzované pomocou online programov PATRIC (Pathosystem Resource Integration 

Center), RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology) a databázy CGE (Center for 
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Genomic Epidemiology; Kongens Lyngby Denmark). Druhové zaradenie skúmaných kmeňov 

sme overili pomocou algoritmu KmerFinder (v 3.2, Center for Genomic Epidoemiology) 

a serveru TYGS (Type Strain Genome Server).  

 Amplikónové sekvenovanie variabilných oblastí V3 a V4 16S rRNA génu sme 

vyhodnocovali v programoch Geneious a MG-RAST. Zo získaných dát sme odfiltrovali čítania 

kratšie ako 50 bp a nekvalitné čítania (q=>30). Následne sme spojili priame a spätné čítania, 

vďaka čomu sme dostali fragmenty s priemernou dĺžkou 450 bp pokrývajúce celú V3 a V4 

oblasť. 

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou programu Geneious, ktorý využíva databázu RDP (Ribosome Database 

Project), sme vo vzorke S8 zistili najväčšie zastúpenie čeľade Enterobacteriaceae (42%), 

v ktorej bol najviac zastúpený rod Escherichia. Druhou najviac zastúpenou bola čeľaď 

Streptococcaceae (41%) a rody Streptococcus a Lactococcus. Ďalej sme identifikovali čeľade 

Bacillaceae a Moraxellaceae, ostatné skupiny mali len nepatrné zastúpenie. Vzorka S9 mala 

podobné zloženie pričom v nej len mierne prevládala čeľaď Streptococcaceae (53%) a rod 

Lactococcus. Taktiež boli v tejto vzorke viac zastúpené baktérie čeľade Leuconostocaceae 

(Obr. 1). Vysoké zastúpenie čeľade Streptococcaceae bolo pozorované aj v iných štúdiách, 

ktoré sa zaoberali kultivačne nezávislým charakterizovaním mikroflóry vzoriek bryndze [5,8]. 

Získané čítania sme taktiež vyhodnotili programom MG-RAST, ktorý využíva odlišný 

algoritmus na mapovanie sekvencií a viacero dostupných databáz ako sú RDP, Silva SSU 

a Greengenes. Tento software spojí jednotlivé čítania do skupín na základe 97% nuleotidovej 

podobnosti a následne z každej skupiny vyberie najdlhšie čítanie, ktorému pridelí najbližšie 

príbuznú sekvenciu z databázy, pričom táto sekvencia určuje zaradenie celej skupiny čítaní. 

Týmto spôsobom sme získali podobné výsledky ako pri vyhodnocovaní programom Geneious 

no veľká skupina sekvencií ostala neklasifikovaná, preto v budúcnosti budeme využívať 

program Geneious. V oboch prípadoch sme nastavili hranicu spoľahlivosti identifikácie 

minimálne 80%. 
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Obr. 1. Zastúpenie čeľadí vo vzorkách srvátky na základe analýzy v programoch Geneious (A) a MG-

RAST (B) 

  

 V druhej časti práce sme celogenómovo osekvenovali tri kmene, ktoré boli vybrané ako 

kandidátne kmene do možnej štartovacej kultúry pre výrobu bryndze. Druhové zaradenie 

skúmaných kmeňov sme overili pomocou algoritmu KmerFinder a pomocou TYGS sme určili 

najbližšie príbuzné referenčné kmene. Pomocou oboch systémov sme určili, že kmene patria 

k druhom Lacticaseibacillus parabuchneri (KMB-1134), Lacticaseibacillus paracasei (KMB-

1135) (Obr. 2). Kmeň KMB-1136 bol programom KmerFinder určený ako Leuconostoc lactis 

a program TYGS zaradil tento kmeň k blízko príbuznému druhu L. argentinum (Obr. 3). 

 

 

 

Obr. 2. Fylogenetický strom príbuznosti celogenómových sekvencií kmeňov L. paracasei (KMB-1135) a L. 

parabuchneri (KMB-1134) s referenčnými kmeňmi príbuzných druhov v programe TYGS 
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Obr. 3. Fylogenetický strom príbuznosti celogenómových sekvencií kmeňa L. lactis (KMB-1136) 

s referenčnými kmeňmi príbuzných druhov v programe TYGS 

 

Záver 

 V práci sme pomocou amplikónového sekvenovania variabilných oblastí V3 a V4 16S 

rRNA génu charakterizovali bakteriálne zastúpenie v dvoch vzorkách bryndze. Dáta sme 

analyzovali pomocou dvoch programov, pričom sme zistili najväčšie zastúpenie čeľadí 

Enterobacteriaceae a Streptococcaceae. V druhej časti práce sme pomocou celogenómového 

sekvenovania analyzovali tri kmene, ktoré sú vhodnými kandidátmi pre budúce štartovacie 

kultúry určené na výrobu bryndze. Kmene boli pomocou programov KmerFinder a TYGS 

druhovo zaradené ako Lacticaseibacillus parabuchneri (KMB-1134), Lacticaseibacillus 

paracasei (KMB-1135) a Leuconostov lactis (KMB-1136). 
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Abstract 

 Identification of changes in the gut microbiome of paediatric cancer patients with febrile neutropenia – 

pilot study 

 Febrile neutropenia is one of the most serious problems of cancer patients. Patients undergo aggressive 

treatment that has a destructive impact on the composition of the gut microbiome. Dysbiosis of the gut makes 

patients susceptible to infections and outbreaks of febrile neutropenia. In our research, we analysed samples from 

paediatric patients from the Department of Haematology and Oncology of NUDCH in Bratislava. We focused on 

the identification of bacterial genera of the gut microbiome in patients and controls using massively parallel 

sequencing. We found that patients with febrile neutropenia have reduced abundance of Lachnospiraceae and 

Ruminococcaceae family, the main butyrate producers.  

 

Keywords: gut microbiome; oncology; leukaemia; metagenome; febrile neutropenia; next-gen sequencing 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Terapia pacientov s hematologickými malígnymi ochoreniami je často sprevádzaná 

febrilnou neutropéniou. Febrilná neutropénia je definovaná ako klinický syndróm s výrazným 

poklesom počtu neutrofilov [1,2]. Je sprevádzaná vysokými horúčkami a často aj infekčnými 

komplikáciami imunokompromitovaných pacientov. U 1/5 dochádza k rozvoju bakterémií 

spôsobených G+ aj G- baktériami [2]. Na základe genetických analýz bola zistená genetická 

podobnosť u baktérií spôsobujúcich infekcie a baktérií rezidentných pre črevnú mikrobiotu. 

Nakoľko dôsledkom terapie (chemoterapia, rádioterapia) dochádza k porušeniu črevnej bariéry, 

môže byť umožnený prechod mikroorganizmov z čreva do krvného riečiska [3]. Dôsledkom 

terapie, ktorá okrem chemoterapie zahŕňa tiež prísnu antibiotickú terapiu, sa tiež črevná 

mikrobiota dostáva do stavu dysbiózy, dochádza k rapídnemu zníženiu diverzity, čo môže viesť 

k rozmachu oportúnne patogénnych mikroorganizmov zodpovedných za vznik infekčných 
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komplikácií pri febrilnej neutropénii.  

Cieľom štúdie bola identifikácia zloženia črevného mikrobiómu pacientov 

transplantačnej jednotky Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava 

a identifikácia zmien črevnej mikrobioty pacientov s rozvinutým klinickým syndrómom 

febrilná neutropénia. 

 

Materiál a metódy 

Izolácia nukleových kyselín – Uskladnené vzorky biologického materiálu 

v stabilizačnom roztoku sme vyizolovali prostredníctvom mechanického rozrušenia buniek 

v lyzačnom pufri a následnou kolónkovou izoláciou DNA. Koncentráciu izolovanej DNA sme 

stanovili pomocou fluorometra. 

Príprava sekvenačných knižníc – DNA sme poštiepili pomocou transpozónu. Priemernú 

dĺžku sekvencií sme stanovili čipovou elektroforézou a koncentráciu pripravených DNA 

knižníc pomocou fluorometra. Vzorky sme osekvenovali na platforme Illumina NextSeq 

(2x150bp).  

Spracovanie dát – Analýzu celkovej DNA sme zamerali na identifikáciu  jednotlivých 

mikroorganizmov prítomných vo vzorkách. Sekvenačné dáta sme spracovali pomocou 

programu Geneious. Identifikáciu zloženia mikrobioty sme založili na porovnaní sekvencií 

s databázou SILVA.  

 

Výsledky a diskusia 

Vyizolované DNA vzorky (53) pochádzali od 13 pacientov a 14 kontrolných jedincov. 

Každý pacient mal 3 odbery (39ks) odobrané pred transplantáciou (PRED), 1 týždeň po 

transplantácii (1PO) a 1 mesiac po transplantácii (2PO). Priemerný vek kontrol bol 8,5 ± 4,7 a 

vzorky pochádzali od 8 dievčat a 6 chlapcov. Pacientske vzorky pochádzali od 6 dievčat a 7 

chlapcov s priemerným vekom 11,77 ± 5,36. V rámci analýz sme pacientov z transplantačnej 

jednotky kostnej drene Oddelenia hematológie a onkológie rozdelili na 2 skupiny na základe 

výskytu febrilnej neutropénie (FN)  - pacienti bez FN a s FN.  

Najviac taxónov sme identifikovali v skupine kontrolných vzoriek (244). Najmenej 

v skupine pacientov s febrilnou neutropéniou v odbere 2PO (41), čo indikuje výraznú 

bakteriálnu dysbiózu. U pacientov s FN sme v odbere PRED transplantáciou identifikovali 134 

taxónov, v odbere 1PO 99 taxónov a v odbere 2PO 138 taxónov. U pacientov bez FN sme 

PRED transplantáciou identifikovali 133 taxónov, v odbere 1PO 67 taxónov a v odbere 2PO 41 

taxónov (Tab. 1.). 
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Tab. 1. Počet taxónov identifikovaných v skupine pre jednotlivých pacientov a signifikantný rozdiel medzi 

skupinami Pacienti bez febrilnej neutropénie označení ako FN-. Pacienti s febrilnou neutropéniou ako FN+. 

Kontrolné vzorky sú označené CTRL a jednotlivé odbery ako PRED (pred transplantáciou), 1PO (1 týždeň po 

transplantácii), 2PO (1 mesiac po transplantácii) 

 

 

Na základe výskytu febrilnej neutropénie u niektorých pacientov sme porovnali 

zloženie črevného mikrobiómu pacientov vo všetkých 3 odberoch. V odbere PRED 

transplantáciou sme u pacientov s FN zvýšenú početnosť Candidatus Stoquefichus (p=0,049) 

a Citrobacter (p=0,042). Citrobacter je oportúnny patogén z čeľade Enterobacteriaceae 

schopný spôsobiť bakterémiu pri prechode do krvného riečiska.  

V odbere 1PO bola signifikantná odlišnosť len v dvoch bakteriálnych rodoch 

Cronobacter (p=0,036) a Faecalibacterium (p=0,037) (Obr. 1.). Faecalibacterium je benefičný 

organizmus vysoko zastúpený v črevnom mikrobióme zdravých jedincov tvoriaci butyrát, 

naopak Cronobacter je oportúnny patogén čeľade Enterobacteriaceae, ktorý môže spôsobiť 

bakterémiu u imunokompromitovaných pacientov.   

 

 
 

Obr. 1. Zastúpenie rodov Cronobacter a Faecalibacterium v skupinách pacientov bez febrilnej neutropénie 

a s neutropéniou v odbere 1PO 
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Aj napriek určitej podobnosti zloženia mikrobiómu sme na základe diverzity medzi 

pacientmi s FN a bez FN v odbere 2PO od seba dokázali odlíšiť pacientov s a bez FN, až na 

jedného pacienta VJ5, u ktorého sa vyskytujú Coryenbacterium, Coprobacillus 

a Kapabacteriales, typickejšie skupinu pacientov s FN (Obr. 2). U pacientov bez febrilnej 

neutropénie sa vyskytujú rody ako Faecalibacterium alebo Ruminococcaceeae Incertae Sedis. 

Celkovo je u týchto pacientov (bez FN) pokles početnosti rodov patriacich do kmeňa 

Actinobacteriota a Bacteroidota, zatiaľ čo u pacientov s febrilnou neutropéniou sú tieto kmene 

početnejšie. V odbere 2PO sme medzi skupinou pacientov bez a s febrilnou neutropéniou 

celkovo identifikovali 63 signifikantne odlišných bakteriálnych rodov (p>0,003) (Obr.3a.).   

 

 
 

Obr. 2. Vizualizácia bakteriálnej kompozície signifikantne odlišných rodov (p<0,05) medzi skupinami 

pacientov bez febrilnej neutropénie a s febrilnou neutropéniou v odbere 2PO 

 

Porovnali sme aj zloženie mikrobiómu všetkých pacientov v odbere 2PO voči 

kontrolným vzorkám. Medzi týmito skupinami sme našli 95 signifikantne odlišných 

bakteriálnych rodov (Obr. 3b.). Medzi kontrolnými vzorkami a pacientmi sa diverzita 

mikrobiómu výrazne odlišuje (Obr. 4.); v skupine pacientov oproti kontrolám bola nižšia 

početnosť baktérií patriacich do tried Actinobacteriota, Coriobacteria, Bacteroidia, 

Desulfovibrionia, Clostridia, Negativicutes, Alphaproteobacteria či Gammaproteobacteria. 

Rody Enterococcus a Streptococcus z triedy Bacilli boli u pacientov zastúpené významne viac.  

U pacienta TH4 bez febrilnej neutropénie sme identifikovali netypické zastúpenie rodov 
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čeľade Ruminococcaceae a Lachnospiraceae, ktoré majú v skupine pacientov zníženú 

abundanciu. Čeľaď Lachnospiraceae tvoria obligátne anaeróbne druhy, zatiaľ čo zástupcovia 

čeľade Ruminococcaceae sú striktné anaeróby. Spoločným typickým znakom týchto čeľadí je 

tvorba mastných kyselín s krátkym reťazcom ako butyrát či propionát a sú vysoko zastúpené 

u zdravých jedincov [4]. Butyrát je primárnym zdrojom energie pre črevné epitelové bunky 

a ovplyvňuje zápalové signálne dráhy. Vo vysokých koncentráciách zlepšuje hojenie rán 

v čreve. Jeho nedostatok teda indikuje vyššie poškodenie črevnej epitelovej bariéry a jej vyššiu 

priepustnosť [5]. 

 

 
 

Obr. 3. A: Zloženie črevného mikrobiómu (PCA analýza) Zobrazené ako sumár vybraných signifikantne 

odlišných bakteriálnych rodov u pacientov s febrilnou neutropéniou a bez nej v odbere 2PO 

B: PCA analýza signifikantne odlišných taxónov identifikovaných porovnaním odberu 2PO a kontrolných 

vzoriek 

 

 

 
Obr. 4. Vizualizácia signifikantne odlišných bakteriálnych rodov identifikovaných v porovnaní odberu 

2PO voči kontrolám formou teplotnej mapy 

 

A B 
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Rody ako Rothia, Enterobacter, Enterococcus či Streptococcus sa u pacientov 

vyskytujú oproti zdravým jedincom vo zvýšenom množstve. Je to zapríčinené dysbiózou, ktorá 

vzniká dôsledkom terapeutických prístupov. Tieto bakteriálne rody, môžu 

u imunokompromitovaných pacientov podstupujúcich alogénnu transplantáciu kostnej drene 

vyvolávať infekcie [6,7] a ich zvýšené zastúpenie u pacientov zvyšuje riziko vzniku febrilnej 

neutropénie a hnačky [8].  

 

Záver 

Analyzovali sme črevný mikrobióm pediatrických pacientov z transplantačnej jednotky 

Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava. Zamerali sme sa na identifikáciu 

a porovnanie bakteriálnych rodov u pacientov na základe pridruženej febrilnej neutropénie. 

Prostredníctvom metagenomického sekvenovania sme identifikovali 369 bakteriálnych rodov. 

Pre pacientov je typický úbytok rodov z čeľade Lachnospiraceae a Ruminococcaceae, čo značí 

poškodenie a neschopnosť zotavovania sa enterocytov hrubého čreva. Pacienti s dysbiózou sú 

náchylnejší na infekcie oportúnnymi patogénmi a na vznik bakterémií.  
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Abstract 

Analysis of second-degree dermatoglyphic formations in Slovak boys 

Second-degree dermatoglyphic formations, also known as minutiae, are an important part of the process 

of identifying or diagnosing various diseases. To establish a reference sample for further studies of various 

diseases, we analyzed the fingerprints of 43 neurotypical boys from the Slovak population (2.75 to 12.33 years, 

SD = 2.95). The total number of minutiae was 7077 on the right hand and 6864 on the left hand. Statistically 

significant differences were observed, such as bilateral differences in the occurrence of the minutiae Ridge Ending 

(p = 0.011) and Enclosure (p = 0.036) in favor of the right hand and Break (p = 0.034) and Trifurcation (p = 0.025) 

in favor of the left hand. Based on this we are creating a reference sample of the Slovak population for future 

studies.  

 

Keywords: dactyloscopy; fingerprints; minutiae; bilateral differences; reference sample 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Papilárny terén sa vytvára už počas intrauterinného vývinu na povrchu prstov, dlaní 

a chodidiel. Vývin epidermálnych líšt sa prvýkrát pozoruje vo forme lokalizovaných 

bunkových proliferácií v bazálnej vrstve epidermy okolo 10. až 11. týždňa prenatálneho 

vývinu [1]. Minúcie sú drobné nezrovnalosti v priebehu každej papilárnej línie a robia odtlačok 

nezameniteľným. Každý jedinec má individuálny odtlačok prsta, ktorého obraz je tvorený práve 

minúciami. Tie sa líšia svojou frekvenciou ale aj tvarom. Minúcie sú charakteristické svojou 

jedinečnosťou, neopakovateľnosťou a nemennosťou [2, 3]. Práve vďaka tomu, že sa počas 

života nemenia, sú ideálnym prostriedkom pri identifikácii osôb [4]. Už v roku 1977 Harry 

Walker publikoval štúdiu v Časopise autizmu a detskej schizofrénie o asociácii práve autizmu 

s vývinom dermatoglyfických vzorov [5]. Rovnako tak Mansoureh Kazemi et al. (2017) 

porovnávali útvary u 102 zdravých jedincov a 104 jedincov s poruchou autistického spektra a 

zistili, že tieto dve populácie majú určité odlišnosti v odtlačkoch prstov [6]. Najčastejšou a 

najpoužívanejšou klasifikáciou minúcií je klasifikácia podľa Gutiérrez et al. (2007), ktorá udáva 

13 typov minúcií. Sú to: ukončenie, vidlica, fragment, bodka, zlom, očko, prekrytie, crossbar, 

mostík, skríženie, trojitá vidlica, dock a otočenie [7]. 
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Cieľom našej práce bolo analyzovať súbor neurotypických chlapcov a stanoviť 

referenčný súbor chlapcov z hľadiska druhostupňových detailov, ktorý by v klinickej praxi 

dopĺňal psychologickú diagnostiku neurovývinových a psychiatrických porúch. Papilárny terén 

sa vyvíja v približne v rovnakom období ako nervová sústava a to z rovnakej zárodočnej vrstvy, 

ektodermy. Medzi neurotypickými jedincami a jedincami s neurovývinovou poruchou by tak 

mohli byť významné odlišnosti v počte papilárnych línií a vzhľade papilárneho terénu. 

Vytvorený referenčný súbor by mohol predstavovať základ pre pochopenie daktyloskopických 

odlišností v prípade rôznych porúch neurovývinu a iných ochorení, ale aj interpopulačných 

rozdielov. 

 

Materiál a metódy 

Odber odtlačkov papilárneho terénu bol realizovaný pracovníkmi Prírodovedeckej 

a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2019 až 2022. Odber 

odtlačkov prebiehal na základných školách a v predškolských zariadeniach v Bratislave, 

konkrétne Spojená škola Tilgnerova a v Devínskej Novej Vsi, Materská škola P. Horova 

a Materská škola J. Smreka. 

Súbor tvorili odtlačky dlaňovej plochy rúk a prstov 43 neurotypických chlapcov 

slovenskej populácie vo veku od 2,75 do 12,33 rokov (SD = 2,95), bez akýchkoľvek uvedených 

ochorení, porúch neurovývinu a bez porúch učenia, alebo iných odchýlok od normy. Odtlačky 

boli odoberané pomocou daktyloskopickej černe valivou metódou a následne naskenované do 

digitálnej podoby pri rozlíšení 1200 dpi. Vyhodnocovaná bola oblasť útvaru a teda papilárne 

línie medzi trirádiom a jadrom vzoru. Do analyzovaného súboru boli zaradené iba odtlačky 

postačujúcej kvality, ktoré zahŕňali celú oblasť medzi jadrom vzoru a trirádiom a teda boli 

hodnotiteľné. Na vyhodnotenie minúcií bola použitá klasifikácia podľa Gutiérrez et al. (2007), 

ktorá udáva 13 typov minúcií (ukončenie, vidlica, fragment, bodka, zlom, očko, prekrytie, 

crossbar, mostík, skríženie, trojitá vidlica, dock a otočenie). Výsledky boli štatisticky 

spracované v programe Microsoft Excel 2022 a IBM SPSS Statistics 20. Normalita rozdelenia 

dát bola testovaná Kolmogorovovým-Smirnovovým testom. Bilaterálne rozdiely boli zisťované 

párovým t-testom, v prípade normálneho rozloženia dát. Pri dátach, ktoré nemali normálne 

rozloženie bol použitý Wilcoxonov test. Dáta boli testované na hladine významnosti α = 0,05. 

 

 

 

Výsledky a diskusia 
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V súbore odtlačkov prstov od 43 neurotypických chlapcov bolo zistených a ďalej 

skúmaných 13 941 minúcií (7 077 na pravej a 6 864 na ľavej ruke). Najpočetnejšími minúciami 

boli vidlica a ukončenie, ktoré sa vyskytovali s frekvenciou 60,76 % a 31 %. S pomerne nízkou 

frekvenciou sa vyskytovali minúcie fragment, bodka, zlom, očko, prekrytie, crossbar, mostík, 

skríženie, trojitá vidlica, dock a otočenie (Obr. 1). Minúcie mali rovnaké zastúpenie aj 

na jednotlivých prstoch. Na všetkých prstoch bola najčastejšie zastúpená minúcia vidlica 

a druhá najviac zastúpená bola minúcia ukončenie. Minúcie fragment, bodka, zlom, očko, 

prekrytie, crossbar, mostík, skríženie, trojitá vidlica, dock a otočenie sa vyskytovali s pomerne 

nízkou frekvenciou. 

 

 

 
Obr. 1. Frekvencie trinástich typov minúcií u chlapcov vo veku od 2,75 do 12,33 rokov (SD = 2,95; N = 43) 

 

Početnosti minúcií na pravej ruke boli nasledovné: 1. prst – 1983, 2. prst – 1376, 

3. prst – 1204, 4. prst – 1392, 5. prst – 1122. Najviac minúcií sa nachádzalo na prvom prste, 

čiže palci. Ako druhé boli najviac zastúpené minúcie na štvrtom prste a najmenej minúcií sa 

nachádzalo na piatom prste (Obr. 2). Početnosti minúcií na ľavej ruke boli nasledovné: 1. prst 

– 1805, 2. prst – 1233, 3. prst – 1244, 4. prst – 1485, 5. prst – 1097. Najviac minúcií sa 

nachádzalo na prvom prste. Ako druhé boli najviac zastúpené minúcie na štvrtom prste a 

najmenej minúcií sa nachádzalo na piatom prste (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Frekvencie minúcií zistené v súbore chlapcov vo veku od 2,75 do 12,33 rokov (SD = 2,95) 

na jednotlivých prstoch pravej a ľavej ruky  (N = 43) 
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V druhej etape výskumu boli stanovené bilaterálne rozdiely medzi pravou a ľavou 

rukou, pričom väčšie zastúpenie majú práve minúcie na prvom prste pravej ruky (Obr. 3). 

 

 

 
Obr. 3. Bilaterálne rozdiely v počte minúcií u slovenských chlapcov vo veku do 2,75 do 12,33 rokov 

(SD = 2,95; N = 43) 

 

Následne sme zisťovali bilaterálne rozdiely medzi pravou a ľavou rukou u všetkých 13 

typov minúcií v súbore chlapcov (Obr. 4). Štatisticky významné rozdiely boli zistené 

pri minúcii ukončenie (p = 0,014). V ďalšom kroku sme zisťovali, či sa rozdiely v počte minúcií 

nachádzajú aj na jednotlivých prstoch pravej a ľavej ruky. Minúcia ukončenie mala väčšie 

zastúpenia na prvom prste pravej ruky (n = 739, p = 0,011). Na druhom prste to boli minúcie 

ukončenie, očko a trojitá vidlica. Minúcie ukončenie a očko mali väčšie zastúpenie na druhom 

prste pravej ruky (n = 464, p = 0,006; n = 33, p= 0,036) a minúcia trojitá vidlica mala väčšie 

zastúpenie na druhom prste ľavej ruky (n = 5, p = 0,025). Pri treťom a štvrtom prste neboli 

zistené žiadne signifikantné bilaterálne rozdiely. Na piatom prste to bola minúcia zlom, pričom 

väčšie zastúpenie mala táto minúcia na piatom prste ľavej ruky (n = 7, p = 0,034; Obr. 5). 

 

 

 
Obr. 4. Bilaterálne rozdiely vo výskyte trinástich typov minúcií v súbore slovenských neurotypických 

chlapcov vo veku od 2,75 do 12,33 rokov (SD = 2,95; N = 43) 
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Obr. 5. Bilaterálne rozdiely vo výskyte minúcií na prvom, druhom a piatom prste pravej a ľavej ruky 

v súbore slovenských neurotypických chlapcov vo veku od 2,75 do 12,33 rokov (SD = 2,95; N = 43) 

 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že sa najčastejšie vyskytujú minúcie ukončenie a 

vidlica. Jedným z možných vysvetlení je, že tieto dve minúcie sa radia medzi tie 

najjednoduchšie a vyskytujú sa najčastejšie na konci línie, kde sa daná línia buď spojí s inou 

líniou alebo sa ukončí [4]. Môžeme predpokladať, že všetky ostatné minúcie sú len variácie 

týchto dvoch minúcií [4]. Ďalej boli zistené štatisticky významné bilaterálne rozdiely v súbore 

neurotypických chlapcov len na prvom prste (palci). Mohlo to byť spôsobené tým, že na prvom 

prste sa vyskytovalo najväčšie množstvo minúcií a tým pádom bola väčšia pravdepodobnosť, 

že sa práve na tomto prste budú vyskytovať rozdiely medzi pravou a ľavou stranou. Do budúcna 

je potrebné zistiť, či sú tieto znaky prítomné aj v iných populáciách. Následne ich budeme môcť 

považovať za signifikantné a môžu byť použité pri ďalšom porovnávaní. 

Na Slovensku existujú len štúdie od Kondekovej (2016) a Kramárovej (2012), ktoré sa 

venovali výskytu minúcií v slovenskej populácií. Kondeková (2016) sa zaoberala analýzou 

minúcií v oblasti hypotenaru [8] a Kramárová (2012) sa venovala analýze daktyloskopických 

minúcií u dospelých mužov [9]. V štúdii od Kramárovej najpočetnejšími minúciami boli vidlica 

a ukončenie, ktoré sa vyskytovali s frekvenciou 42,02 % a 35,94 %. S pomerne nízkou 

frekvenciou sa vyskytovali minúcie fragment, bodka, zlom, očko, prekrytie, crossbar, mostík, 

skríženie, trojitá vidlica a dock, pričom minúcia otočenie sa v sledovanom súbore vôbec 

nevyskytovala. Nakoľko sa minúcie vekom nemenia, naše výsledky môžeme porovnať 

s výsledkami od Kramárovej. Potvrdili sme, že u slovenských neurotypických mužov sa 

najčastejšie vyskytujú minúcie vidlica a ukončenie a naše výsledky boli podobné. 
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Záver 

V rámci vytvárania referenčného súboru slovenskej populácie boli stanovené frekvencie 

a početnosti jednotlivých typov minúcií, pričom najčastejšie sa vyskytovali minúcie vidlica 

a ukončenie. Ďalej boli zistené signifikantné bilaterálne rozdiely v početnosti minúcií na prvom 

prste, pričom väčšie zastúpenie mali minúcie na pravej ruke. Následne sme zistili štatisticky 

signifikantné bilaterálne rozdiely pri minúciách ukončenie, zlom, očko a trojitá vidlica. Minúcie 

ukončenie a očko mali väčšie zastúpenie na pravej ruke, zatiaľ čo minúcie zlom a trojitá vidlica 

mali väčšie zastúpenie na ľavej ruke. Vytvorili sme súbor 43 neurotypických chlapcov 

slovenskej populácie vo veku od 2,75 do 12,33 rokov (SD = 2,95). Skúmaný súbor je zatiaľ 

relatívne malý (N = 43), preto by bolo prínosom pokračovať v zbere odtlačkov a overiť tieto 

zistenia na väčšom súbore. Potom bude môcť byť vytvorený relevantný referenčný súbor, ktorý 

by v klinickej praxi dopĺňal diagnostiku rôznych neurovývinových porúch. 
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Abstract 

Cell wall participation in the yeast lipid metabolism 

Yeast S. cerevisiae do not take up external sterols under aerobic conditions. This phenomenon is described 

as aerobic sterol exclusion. Under anaerobic conditions, yeast cells import sterols needed for growth from the 

outside environment. Sterol uptake is mediated by transport proteins Aus1p and Pdr11p located in the plasma 

membrane. Cell wall proteins are also involved in this process. Our aim was to verify how the yeast cell wall 

proteins Dan1p and Tir1p participate in sterol uptake from the environment and to verify the effect of the genetic 

background (W303 vs. BY4741) on sterol binding to the cell wall. We analyzed neutral lipids of yeast cells that 

grew under anaerobic conditions in media supplemented with ergosterol, animal cholesterol or plant sterols 

(stigmasterol and sitosterol) and tested susceptibility to antifungals. We showed that protein Tir1p is significantly 

involved in sterol uptake, while protein Dan1p participates minimally.   

 

Keywords: yeast; cell wall; sterols; Dan1p; Tir1p 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinky S. cerevisiae sú vhodným modelovým organizmom na štúdium intracelulárnej 

homeostázy sterolov, pretože základné kroky metabolizmu kvasinkových sterolov a prenosu sú 

zachované aj v iných eukaryotických organizmoch. Biosyntéza ergosterolu je energeticky 

náročný proces, avšak aj napriek tomu, bunky kvasiniek v aeróbnych podmienkach neprijímajú 

exogénne steroly, tento jav nazývame aerobic sterol exclusion [1]. Pri anaeróbnych 

podmienkach prijímajú kvasinky sterol potrebný pre rast z vonkajšieho prostredia. Počas 

anaerobiózy dochádza k nahradeniu hlavných manoproteínov bunkovej steny Cwp1p a Cwp2p 

za manoproteíny zo skupiny Dan/Tir, čo naznačuje programovanú remodeláciu bunkovej steny 

[2]. 

Príjem exogénnych sterolov u S.cerevisiae je viacstupňový proces. Začína interakciou 

exogénneho sterolu s bunkovou stenou prostredníctvom Dan1p manoproteínu a potom 

dochádza k začleneniu  molekuly sterolu do plazmatickej membrány pomocou ATP-viažucich 

transportérov Aus1p a Pdr11p. V plazmatickej membráne ostávajú neesterifikované steroly a 

esterifikované sa skladujú v lipidových partikulách [3 – 4].  

Predpokladáme, že príjmu sterolov by sa mohol zúčastňovať aj ďalší proteín bunkovej 

steny - Tir1p, ktorý patrí do rovnakej skupiny ako Dan1p. Našim cieľom bolo overiť túto 
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hypotézu. V experimentoch sme preto analyzovali príjem sterolov v bunkách s deletovanými 

génmi DAN1 a TIR1. Pracovali sme s kmeňmi v dvoch genetických pozadiach, W303 a 

BY4741. Tieto dve rozdielne genetické pozadia sme vybrali, pretože sa vzájomne odlišujú v 

príjme sterolov v dôsledku mutácie v transkripčnom faktore Hap1p v pozadí BY4741. 

 

Materiál a metódy 

Kmene: Použili sme delečné kmene dan1Δ a tir1Δ a ako kontrolu kmeň štandardného 

typu tzv. wild type kvasinky Saccharomyces cerevisiae v dvoch genetických pozadiach W303 

a BY4741. Ako pozitívnu kontrolu rezistencie na antimykotiká sme použili kmeň pdr1-3 

a prislúchajúci rodičovský kmeň S288C (Tab.1.). 

 

Tab. 1. Zoznam použitých kmeňov 

*Kmene sú súčasťou delečnej zbierky EUROSCARF, ** dar od Dr. Ulaszewski 

 

kmeň 
zbierkové 

označenie 
Genotyp 

wt (W303) #472 G175 (wt) W303 MAT a ADE2 MET his3 leu2 ura3 trp1 

dan1 (W303) #534 MATa ADE2 MET his3 leu2 ura3 trp1 dan1::KanMX 

tir1 (W303) #535 MATa ADE2 MET his3 leu2 ura3 trp1 tir1:: KanMX 

wt (BY4741) BY4741* MATα his3Δ1 leu2Δ0 lys2Δ0 ura3Δ05 

dan1 (BY4741) YJR150C* MATα his3Δ1 leu2Δ0 lys2Δ0 ura3Δ05 dan1:: KanMX 

tir1 (BY4741) YER011W* MATα his3Δ1 leu2Δ0 lys2Δ0 ura3Δ05 tir1:: KanMX 

wt (S288C) #313** MATa ura3-52 his3Δ200 leu2Δ1 trp1Δ6 

pdr 1-3 #315* MATα pdr1–3 ura3 his1 

 

Anaeróbna kultivácia: Pripravili sme anaeróbne YPD média do vzduchotesných fľašiek. 

Varom sme odstránili kyslík, nahradili sme atmosféru nad médiom dusíkom a pridaním 

redukčného činidla L-cysteínu sme sa zbavili reziduálneho kyslíka. Do anaeróbnych médií bol 

pridaný ergosterol, cholesterol, stigmasterol alebo sitosterol, ktoré boli rozpustené v zmesi 

Tween80:EtOH (1:2, výsledná konc. 20 µg/ml). Bunky sme kultivovali 24 hodín. 

Analýza neutrálnych lipidov: Neutrálne lipidy sme izolovali metódou podľa Bligh-Dyer 

[5] a následne analyzovali využitím tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Lipidy boli 

rozdelené na silikagélovej platni vo vyvíjacich zmesiach petroléter:dietyléter:kyselina octová 

(70:30:2) a petroléter:dietyléter (49:1). Relatívne množstvá sterolov a steryl esterov sme určili 

UV analýzou pri 193 nm. 

Kvapkový test: Kvasinkové kmene (Tab. 1.), ktoré rástli 24 hod na YPD médiu pri 
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teplote 30 °C sme rozsuspendovali v 200 µl vody a desiatkovým riedením v mikrotitračnej 

platničke nariedili na koncentrácie 10, 102 , 103 a 104 b/ml. Z každého riedenia sme nakvapkali 

4 µl na médiá s rôznymi koncentráciami inhibítorov: flukonazol (5, 10 a 20 µg/ml) a calcofluor 

white (10, 20 a 60 µg/ml). Ako kontrolu sme zvolili YPD médium bez prípravkov a YPD 

médium s prídavkom 0,6 % DMSO. Kultivovali sme 48 hodín. 

 

Výsledky a diskusia 

Z kvasinkových buniek vybraných kmeňov kultivovaných v anaeróbnych podmienkach 

s prídavkom kvasinkového ergosterolu, cicavčieho cholesterolu a rastlinných stigmasterolu 

a sitosterolu sme izolovali neutrálne lipidy a následne analyzovali pomocou tenkovrstvovej 

chromatografie (TLC). 

Ukázalo sa, že kmeň tir1Δ vykazoval výrazne zníženú esterifikáciu a zároveň aj celkovo 

znížený príjem. U kmeňa dan1Δ sme nezaznamenali výrazný rozdiel v celkovom príjme 

sterolov, či už cholesterolu alebo ergosterolu alebo rastlinných sterolov (Obr.1.). To znamená, 

že delécia génu DAN1 mala iba minimálny vplyv na príjem sterolov a delécia TIR1 spôsobila 

výrazný pokles v príjme. 

 

  
 

Obr. 1. Analýza neutrálnych lipidov tenkovrstvovou chromatografiou z buniek kultivovaných za 

anaeróbnych  podmienok v prítomnosti cholesterolu (CHOL), ergosterolu (ERG), stigmasterolu (STIG) a 

sitosterolu (SITO) 

Jednotlivé škvrny zodpovedajú konkrétnym lipidom: voľné steroly (VS), lanosterol (LAN), voľné mastné 

kyseliny (FFA),  triacylglyceroly (TAG), sterylestery (SE) a skvalén (SQ). V každej dráhe boli nanesené lipidy z 

alikvóty 3,3x108 buniek. (pozn. mutantný kmeň tir1Δ BY4741enarástol na médiu so stigmasterolom) 

 

Pozorovali sme, že delečné kmene dan1Δ a tir1Δ indukovali zvýšenú akumuláciu 

lanosterolu, čo mohol byť dôsledok neefektívneho príjmu sterolov. Vysoké hodnoty lanosterolu 
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mal kmeň tir1Δ v BY4741, ktorý zároveň vykazoval aj zhoršený rast na médiu s pridaným 

ergosterolom a na médiu so stigmasterolom nenarástol vôbec (Obr.1.). Tento výsledok 

naznačuje škodlivý efekt akumulovaného lanosterolu  v kombinácii s nízkou hladinou prijatého 

externého sterolu. 

V predchádzajúcom experimente sme pozorovali, že delécia génov kódujúcich proteíny 

bunkovej steny Dan1p a Tir1p spôsobovala akumuláciu lanosterolu, intermediátu syntézy 

ergosterolu. Lanosterol je substrát enzýmu Erg11p. Tento enzým je cieľom najväčšej skupiny 

liekov používaných na liečbu fungálnych ochorení, azolov. Testovali sme preto senzitivitu 

mutantov dan1Δ a tir1Δ ku typickému azolovému antimykotikotiku, flukonazolu. 

Na stanovenie citlivosti kmeňov S. cerevisiae sme využili metódu kvapkového testu. 

Kultivovali sme štandardné kmene (Tab.1.) v rôznych genetických pozadiach a k nim 

prislúchajúce kmene s deléciou génov DAN1 a TIR1 48 hodín na YPD médiách s prídavkami 

jednotlivých antimykotík. Ako kontrolu sme použili kvasinkové kmene, vysoko rezistentný 

delečný kmeň pdr 1-3 a prislúchajúci štandardný wt S288C.  

 

 
 

Obr. 2. Stanovenie citlivosti štandardných kmeňov,  dan1Δ a tir1Δ mutantov k flukonazolu 

 

Z výsledkov stanovenia citlivosti kvasinkových kmeňov k flukonazolu (Obr.2.) sme 

mohli pozorovať, že testované kmene nie sú citlivé ku koncentráciám 5 a 10 µg/ml flukonazolu. 

Až pri zvýšenej koncentrácii flukonazolu, 20 µg/ml, sme videli rozdielnu citlivosť kmeňov. 

Kmeň s deléciou v géne DAN1 vo W303 vykazoval výraznú rezistenciu na flukonazol, jeho 

odolnosť sa blíži super-rezistentnému kmeňu pdr1-3. Prekvapivo, v genetickom pozadí 

BY4741 boli mutantné kmene dan1Δ a tir1Δ rovnako citlivé ako štandardný kmeň. Okrem 

absencie proteínu Dan1p citlivosť mutantov ovplyvňuje aj genetické pozadie kvasiniek. 
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Obr. 3. Stanovenie citlivosti štandardných kmeňov,  dan1Δ a tir1Δ  mutantov ku calcofluor white 

 

Keďže sa zaoberáme proteínmi bunkovej steny zaujímala nás reakcia mutantov aj na 

inhibítor syntézy bunkovej steny, calcofluor white  (CFW). Je to fluorochromová farbička, 

ktorá sa viaže na polysacharidy nachádzajúce sa v celulóze a chitíne bunkovej steny húb a iných 

organizmov. Je tak schopná atakovať bunkovú stenu. Pozorovali sme, že už pri najnižšej 

koncentrácii CFW sú mutantné kmene W303 vysoko citlivé (Obr.3.). Najcitlivejším kmeňom 

bol dan1Δ vo W303. Naopak kmene v BY4741 pozadí boli rezistentné a až pri zvýšenej 

koncentrácii, 60 µg/ml, reagovali na prítomnosť CFW. Medzi štandardným kmeňom 

a mutantnými kmeňmi dan1Δ a tir1Δ sme nepozorovali žiadne rozdiely. Odlišná reakcia 

v dvoch genetických pozadiach môže byť spôsobená rozdielnym zložením bunkovej steny. 

 

Záver 

Zistili sme, že proteín Dan1p sa podieľa na príjme sterolov iba minimálne, zatiaľ čo 

menej charakterizovaný proteín Tir1p sa výrazne zúčastňoval na príjme prirodzeného 

kvasinkového ergosterolu,  cicavčieho cholesterolu a aj rastlinných stigmasterolu a sitosterolu. 

Nízky príjem sterolov u tir1Δ bol sprevádzaný nízkou esterifikáciou týchto sterolov. Taktiež sa 

ukázalo, že absencia proteínov Dan1p a Tir1p spôsobila v anaeróbnych podmienkach 

akumuláciu lanosterolu ako prekurzora syntézy ergosterolu. Zistili sme, že kmeň dan1Δ vo 

W303 bol výrazne rezistentný voči flukonazolu. Mutantné kmene dan1Δ a tir1Δ vo W303 boli 

citlivejšie ku CFW. Výsledky naznačujú, že delécia Dan1p spôsobuje zvýšenú rezistenciu 

kvasiniek na azoly, taktiež absencia Dan1p a Tir1p ovplyvnila citlivosť na inhibítor syntézy 

bunkovej steny, pričom výrazný vplyv na citlivosť mutantov má aj genetické pozadie. 
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Abstract 

Influence of antimony on the growth of mung beans (Vigna radiata (L.) Wilcek) 

Antimony (Sb), an element found in the Earth's crust, is used in different industries and for various 

purposes. It can be leaked to agricultural soils from different sources. The natural source of Sb originates in the 

rock-forming process, while mining and other anthropogenic activities increased Sb levels in soils artificially. Its 

presence in soils seems more than harmful to plants because its intake can greatly affect the growth, vitality, and 

size of the plants. Mung bean is one of the most widespread legumes grown on the Asian continent. In the presented 

study we compare different effects of various concentrations of Sb on the aboveground part of plants (shoot length, 

area of the first and the second leaf, fresh and dry weight of the shoot). The inhibition of selected growth parameters 

by antimony increased in a concentration-dependent manner when compared to control. The results confirmed that 

not only the high concentrations of Sb (50 mg l-1, 75 mg l-1) are toxic for plants but also the low concentrations 

(5 mg l-1, 10 mg l-1) negatively affect shoot growth. 

 

Keywords: antimony; fresh and dry weight; hydroponic; leaf; toxicity; Vigna radiata 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Antimón (Sb) je chemicky stály prvok metalického vzhľadu, ktorý sa zaraďuje medzi 

polokovy s potenciálne toxickými vlastnosťami. Prítomnosť vyššej koncentrácie Sb v pôde 

môže spôsobovať poruchy rastu a rozmnožovania rastlín, čo vedie k zníženým výnosom 

v poľnohospodárstve. V prírode je zastúpený hlavne v čistej forme a vo forme antimonitu. 

Svoje uplatnenie, aj napriek potenciálnej toxicite, našiel hlavne v tlačiarenskom, 

metalurgickom a elektronickom priemysle. Zvýšená koncentrácia Sb na území Slovenskej 

republiky bola zaznamenaná už na konci 20-teho storočia [1, 2]. Zdrojom Sb je pravdepodobne 

ťažba kovov a polokovov, pri ktorej sa Sb spolu s ďalšími toxickými látkami dostal do 

ovzdušia, vôd ale hlavne do pôdy uloženej v ťažobných haldách. Antimón je však aj súčasťou 

mnohých pôdotvorných hornín, pričom chemizácia poľnohospodárstva ovplyvňuje množstvo 

pre rastliny dostupného Sb. Okrem rastlín môže mať zvýšený príjem a obsah Sb v rastlinách 

negatívne následky aj na ľudské zdravie. [3, 4]. 

Mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek), tiež nazývaná aj fazuľa mungo, je jednou 

z najrozšírenejších strukovín pestovaných v oblasti Indie a Východnej Ázie. Je to jednoročná 

strukovina z čeľade Fabaceae, ktorej pôvod má korene na Ázijskom kontinente. Jej 

teplomilnosť je hlavným limitujúcim faktorom pre pestovanie na území Slovenska. Habitus 
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rastliny je odrodovo variabilný (jedná sa o kríčkovú, ale aj plazivú formu). Listy sú 

tmavozelené, mierne lesklé a majú množstvo trichómov. Mungo kvitne na konci výhonkov, 

alebo v pazuchách listov žltozelenými kvetmi, ktoré vytvárajú súkvetia. Po odkvitnutí tvorí 

ochlpené struky, v ktorých dozrieva 6 – 15 tmavozelených semien. Mungo klíčky sú bohaté na 

vitamíny skupiny B, vitamín A, vitamín E a minerálne látky ako horčík, železo, draslík a zinok. 

Nezanedbateľný je aj obsah proteínov (24 g v 100 g čerstvých klíčkov) a vysoké zastúpenie 

vlákniny [5]. 

Cieľom našej práce bolo porovnať vplyv antimónu (SbIII) v rôznych koncentráciách 

na predlžovanie nadzemnej časti, veľkosť listov, čerstvú a suchú hmotnosť rastlín fazule 

mungo. 

 

Materiál a metódy 

Semená fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek) sme povrchovo sterilizovali v 4,7 % 

roztoku chlórnanu sodného (Savo) (20 min), premyli destilovanou vodou a následne nechali 

imbibovať v tme pri izbovej teplote 2 hodiny. Po imbibícii sme semená nechali klíčiť 

v papierových rolkách navlhčených destilovanou vodou v tme pri teplote 25 °C. Po 3 dňoch 

klíčenia sme na základe meraní koreňa a hypokotylu vybrali uniformné klíčne rastliny, ktoré 

sme preniesli do nádob s Hoaglandovým živným roztokom [6]. Kontrola obsahovala len 

Hoaglandov živný roztok. Do ostatných nádob sme pridali antimón vo forme 

K2(SbO)2C8H4O10.3H2O v koncentráciách 5, 10, 25, 50 a 75 mg SbIII l-1. Živné roztoky sme 

nechali prevzdušňovať počas celej kultivácie a roztoky vymenili na 4. deň. Kultivácia rastlín 

prebiehala v rastovej komore pri teplote 25/20 ºC, fotoperióde 16 h svetlo/8 h tma, pri intenzite 

svetla 130–140 µmol m-2 s-1 a 60 % vlhkosti vzduchu. 

Po 7 dňoch kultivácie sme zmerali dĺžku nadzemnej časti (hypokotyl a epikotyl), dĺžku 

a šírku 1. a 2. listu, z ktorých sme vypočítali veľkosť plochy listu [7]. Stanovili sme čerstvú 

hmotnosť nadzemnej časti rastlín. Rastlinný materiál sme nechali vysušiť pri teplote 105 °C 

do konštantnej hmotnosti v laboratórnej sušičke a stanovili sme suchú hmotnosť.  

Každú experimentálnu skupinu (kontrola, rastliny rastúce v jednotlivých koncentráciách 

antimónu) sme charakterizovali základnými štatistickými parametrami: priemerom a strednou 

chybou priemeru. Rozdiely medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami sme 

vyhodnocovali Tukey testom jednofaktorovej analýzy rozptylu s využitím štatistického 

programu Statistica. 
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Výsledky a diskusia 

Po 7-dňovej kultivácii bola dĺžka nadzemnej časti rastlín fazule mungo štatisticky 

preukazne väčšia v kontrole v porovnaní s rastlinami pestovanými s prídavkom rôznych 

koncentrácií antimónu (Obr. 1). Aplikácia antimónu v nižších koncentráciách spôsobila 

inhibíciu rastu nadzemnej časti o 12,5 % (Sb v koncentrácii 5 mg l-1) a o 16,2 % 

(Sb v koncentrácii 10 mg l-1), zatiaľ čo vo vyšších koncentráciách spôsobila výraznejšiu 

inhibíciu, o 41,5 % (Sb v koncentrácii 25 mg l-1), o 56,8 % (Sb v koncentrácii 50 mg l-1) 

a o 69,3 % (Sb v koncentrácii 75 mg l-1). 

 

 
 

Obr. 1. Dĺžka nadzemnej časti rastlín fazule mungo po pôsobení rôznych koncentrácií antimónu 

Rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku (Kontrola), rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku 

s prídavkom antimónu v koncentráciách 5 mg 1-1 (Sb 5), 10 mg 1-1 (Sb 10), 25 mg 1-1 (Sb 25), 50 mg 1-1 (Sb 50), 

75 mg 1-1 (Sb 75). Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na 

hladine preukaznosti P < 0,05 

 

Plocha 1. listu rastlín v kontrole bola výrazne väčšia v porovnaní s rastlinami 

pestovanými s prídavkom rôznych koncentrácií antimónu (Obr. 2). Aplikácia Sb už aj v nižších 

koncentráciách spôsobila výrazné zmenšenie plochy 1. listu. Zaznamenali sme inhibíciu plochy 

1. listu o 35,9 % (Sb v koncentrácii 5 mg l-1), o 50 % (Sb v koncentrácii 10 mg l-1), o 68,3 % 

(Sb v koncentrácii 25 mg l-1), o 80 % (Sb v koncentrácii 50 aj 75 mg l-1). Podobný trend sme 

zistili aj v raste 2. listu (Obr. 3), kde sme zaznamenali inhibíciu plochy o 36,2 % (Sb 

v koncentrácii 5 mg l-1), o 55,5 % (Sb v koncentrácii 10 mg l-1), o 70,7 % (Sb v koncentrácii 25 

mg l-1), o 83 – 84,5 % (Sb v koncentrácii 50 a 75 mg l-1). Môžeme konštatovať, že Sb mal 

silnejší vplyv na rast listov ako na predlžovanie nadzemnej časti (hypokotyl a epikotyl). 
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Obr. 2. Plocha 1. listu rastlín fazule mungo po pôsobení rôznych koncentrácií antimónu 

Rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku (Kontrola), rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku 

s prídavkom antimónu v koncentráciách 5 mg 1-1 (Sb 5), 10 mg 1-1 (Sb 10), 25 mg 1-1 (Sb 25), 50 mg 1-1 (Sb 50), 

75 mg 1-1 (Sb 75). Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na 

hladine preukaznosti P < 0,05 

 

 
 

Obr. 3. Plocha 2. listu rastlín fazule mungo po pôsobení rôznych koncentrácií antimónu 

Rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku (Kontrola), rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku 

s prídavkom antimónu v koncentráciách 5 mg 1-1 (Sb 5), 10 mg 1-1 (Sb 10), 25 mg 1-1 (Sb 25), 50 mg 1-1 (Sb 50), 

75 mg 1-1 (Sb 75). Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na 

hladine preukaznosti P < 0,05 

 

So zvyšujúcou sa koncentráciou Sb sa znižovala hmotnosť čerstvej aj suchej biomasy 

nadzemných častí rastlín (epikotyl, hypokotyl a listy) (Obr. 4). Aplikácia Sb mala výraznejší 

efekt na čerstvú hmotnosť (Obr. 4) ako na suchú hmotnosť (Obr. 5). Pôsobenie Sb znížilo 

čerstvú biomasu nadzemných častí o 31,5 % (Sb v koncentrácii 5 mg l-1), o 42 % 

(Sb v koncentrácii 10 mg l-1), o 59,4 % (Sb v koncentrácii 25 mg l-1), o 66,4 % 

(Sb v koncentrácii 50 mg l-1) a o 70,1 % (Sb v koncentrácii 75 mg l-1) v porovnaní s rastlinami 

kultivovanými v kontrolných podmienkach. Aj v prípade suchej hmotnosti sme zaznamenali 

preukazné rozdiely medzi kontrolou a variantami obsahujúcimi Sb (Obr. 5). Suchá 

hmotnosť sa znížila o 9 % (Sb v koncentrácii 5 mg l-1), o 18,7 % (Sb v koncentrácii  
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10 mg l-1), o 36,5 % (Sb v koncentrácii 25 mg l-1), o 43,5 % (Sb v koncentrácii 50 mg l-1) 

a o 46,8 % (Sb v koncentrácii 75 mg l-1). 

 

 
 

Obr. 4. Čerstvá hmotnosť nadzemných častí fazule mungo po pôsobení rôznych koncentrácií antimónu 

Rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku (Kontrola), rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku 

s prídavkom antimónu v koncentráciách 5 mg 1-1 (Sb 5), 10 mg 1-1 (Sb 10), 25 mg 1-1 (Sb 25), 50 mg 1-1 (Sb 50), 

75 mg 1-1 (Sb 75). Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na 

hladine preukaznosti P < 0,05 

 

 
 

Obr. 5. Suchá hmotnosť nadzemných častí fazule mungo po pôsobení rôznych koncentrácií antimónu 

Rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku (Kontrola), rastliny kultivované v Hoaglandovom roztoku 

s prídavkom antimónu v koncentráciách 5 mg 1-1 (Sb 5), 10 mg 1-1 (Sb 10), 25 mg 1-1 (Sb 25), 50 mg 1-1 (Sb 50), 

75 mg 1-1 (Sb 75). Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na 

hladine preukaznosti P < 0,05 

 

Nižšiu čerstvú a suchú hmotnosť slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), pestovanej 

v prítomnosti Sb v koncentráciách 2,5 a 5 mg l-1 zaznamenali aj Vaculík et al. [8]. 

Podobne mala aplikácia Sb vplyv na biomasu nadzemnej časti kukurice (Zea mays L.) aj 

v koncentráciách 5 a 30 mg l-1, kým koncentrácia Sb 10 mg l-1 nemala vplyv na biomasu [9]. 

Vplyv na rast rastlín v prítomnosti Sb má pravdepodobne aj typ substrátu, pretože v rastlinách 

pestovaných v pôde [10] sa neprejavila inhibícia rastu až v takej miere ako v rastlinách 
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pestovaných v hydropónii [9]. Vplyv antimónu na rast rastlín závisí od použitej koncentrácie, 

druhu rastliny a spôsobu kultivácie. 

 

Záver 

Zistili sme, že zvyšujúca sa koncentrácia antimónu negatívne vplývala na vitalitu 

a rastové parametre nadzemnej časti rastlín fazule mungo. Zo získaných výsledkov vyplýva, 

že nižšie koncentrácie Sb (5 – 10 mg l-1) spôsobujú rastlinám fazule mungo slabý až stredne 

veľký stres, zatiaľ čo vyššie koncentrácie antimónu (25 mg l-1, 50 mg l-1, 75 mg l-1) spôsobili 

rastlinám silný stres a retardáciu rastu. Najvýraznejšie reagovali rastliny na prítomnosť 

antimónu zmenšením plochy listov, čo mohlo viesť k zníženej asimilácii CO2 a k inhibícii 

tvorby biomasy. 
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Abstract 

Determination of cytotoxic and genotoxic effect of selected nanocomposites with potential use in 

regenerative medicine 

Current advanced methods in regeneration medicine seek to develop suitable materials that can restore 

and reproduce natural environment needed for skin regeneration. The development of advanced multifunctional 

wound healing materials with the ability to provide multiple functions at once is the key. The use of nanohydrogels 

in regenerative medicine provides an innovative way to treat skin injuries. The aim of this study was to determine 

the biological effects of newly prepared nanocomposites. The model system represents HFF-1 skin cell line. The 

experiments are aimed to determining the cytotoxic and genotoxic effect of individual nanocomposites 

components in vitro. Three different hydrogels and iron oxide nanoparticles are used to form the nanohydrogel. 

Individual nanohydrogel components, showed increased cytotoxicity observed with all alginate hydrogel 

concentrations and at 20% gelatin-methacrylate hydrogel concentration after 24 hours exposure. In addition, 

genotoxicity measured by the comet assay showed significant increase in DNA damage in the certain cases of 

materials.  
 

Keywords: hydrogel; alginate; pluronic f-127; gelatin metacrylate; iron oxide nanoparticle 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hojenie rán je komplexný a dynamický proces, ktorý zahŕňa synchronizáciu mnohých 

typov buniek a molekulárnych faktorov. Pri poranení kože prebieha komplex regulovaných 

procesov, ktorých výsledkom je rekonštitúcia poranenej oblasti kože so zachovaním, resp. 

obnovením jej funkcií [1].Tento komplexný proces je organizovaný do štyroch sekvenčných a 

prekrývajúcich sa fáz: hemostáza, zápalová fáza, proliferatívna fáza a fáza remodelácie [2]. 

Hydrogély sú jedným z najsľubnejších pokrokových materiálov na regeneráciu tkaniva. 

Ich biokompatibilita, biodegradovateľnosť, fyzikálno-chemické vlastnosti z nich robia 

atraktívnu platformu pre biomedicínske aplikácie [3]. Ako trojrozmerné, fyzikálne alebo 

chemicky zosieťované polymérne štruktúry, môžu hydrogély absorbovať veľké množstvo 

vody, vrátane biologických tekutín, vo svojej sieti a zachovať svoju štruktúru bez rozpustenia. 

Medzi ich vhodné vlastnosti patria aj biomimikácia 3D štruktúry, schopnosť poskytovať 

vlhkosť prostrediu, absorbovať výtok z rany, kým ich porézna štruktúra umožňuje výmenu 

plynov s okolitým prostredím [4]. Hydrogély tiež pôsobia ako bariéra, ktorá zabraňuje 
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bakteriálnej infekcii, zlepšuje epitelizáciu a migráciu buniek do oblasti rany. Ďalšou výhodou 

je, že obmedzená adhézia hydrogélu a hydratácia oblasti rany umožňujú odstránenie hydrogélu 

bez sekundárneho poranenia, čo znižuje riziko infekcie a nepohodlia výmeny hydrogélu [5]. 

V poslednej dobe si nanotechnológie získali zvýšenú pozornosť pre ich potenciálne 

využitie v regeneratívnej medicíne. Nanomateriály majú potenciál podporovať a urýchľovať 

proces hojenia rán. Kvôli ich malej veľkosti, povrchovej funkcionalite, stabilite a kapacite 

naviazania liečiva sa implementovali rôzne prístupy na vývoj kompozitov modifikovaných 

s rôznymi typmi nanočastíc [6]. Nanočasticiam oxidu železitého (IONP) sa v biomedicínskej 

oblasti venuje veľká pozornosť vďaka ich širokej využiteľnosti, najmä vďaka svojim 

jedinečným vlastnostiam, akými sú superparamagnetizmus, pomer povrchu k objemu, 

biokompatibilita. IONP môžu byť funkcionalizované inými bioaktívnymi látkami, vložené do 

kompozitu a viazané alebo prijímané bunkami. IONP sa často používajú ako nosiče na 

dodávanie liečiva, kde sa nasmerované liečivo dodáva na špecifické miesto pomocou 

špecifických väzbových proteínov, ako sú protilátky, alebo vplyvom vonkajšieho magnetického 

poľa [7]. 

Mnohé štúdie preukázali možnosť vytvárať multifunkčné hydrogély modifikované 

rôznymi zložkami, ako sú liečivá, nanočastice alebo nukleové kyseliny, na rozšírenie ich 

vlastností a aplikácií na hojenie rán [8]. 

Rôzne nosiče, vrátane nanohydrogélov, boli skúmané z hľadiska ich schopnosti dodávať 

viaceré liečivá. Nanohydrogély sa vyznačujú jedinečnými vlastnosťami oboch nanočastíc aj 

hydrogélu. Táto inovatívna kombinácia vytvára jedinečné, synergické a potenciálne užitočné 

vlastnosti, ktoré sa nenachádzajú v jednotlivých zložkách. 

Keďže ide o rozložiteľný biomateriál používaný v biomedicínskej oblasti, je veľmi 

dôležité zhodnotiť jeho biologickú bezpečnosť.  

 

Materiál a metódy 

HFF-1 

Bunková línia bola založená ATCC v roku 2003 z normálnej ľudskej predkožky od 

dvoch jedincov [9]. 

 

LDH metóda 

LDH test je metóda, ktorá sa používa na stanovenie cytotoxicity látok. Je založená na 

kvantifikácii bunkovej laktátdehydrogenázy (LDH), ktorá sa uvoľňuje do kultivačného média 

pri poškodení buniek alebo pri strese a je stanovená meraním enzymatickým testom spojeným 
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s diaforázou, ktorý vedie ku konverzii nefluorescenčnej zlúčeniny (resazurín) na fluorescenčnú 

zlúčeninu (resorufin), ktorá sa meria pri vlnových dĺžkach 560 nm a 590 nm. 

Bunky v počte 2x 104/ jamka sme nasádzali na 48-jamkové platničky. Po dosiahnutí 

75% konfluencie sme bunky ovplyvňovali prostredníctvom daných hydrogélov, resp. 

nanočasticami po dobu 24 h. Po uplynutí času ovplyvňovania sme odobrali požadovaný objem 

50 μl média do 96-jamkovej platničky a pridali reakčný pufor na 10 min. Po uplynutí času sme 

pridali STOP roztok a zmerali absorbanciu pri daných vlnových dĺžkach. 

 

Jednobunková gélová elektroforéza 

Jednobunková gélová elektroforéza je metóda, ktorá sa využíva na detekciu zlomov 

DNA v eukaryotických bunkách.  

Bunky v počte 2x 105 buniek/jamka sme nasádzali na 6-jamkové platničky. Po 

dosiahnutí 75% nárastu, sme bunky ovplyvňovali hydrogélmi alebo nanočasticami po dobu 24 

h. Na uvoľnenie buniek  po ukončení ovplyvnenia sme použili PBS-trypsín (0,25%). 

Požadovaný objem (1,2x105 buniek) sme odpipetovali do mikroskúmavky a doplnili do objemu 

1 ml roztokom PBS a centrifugovali (25°C, 5 minút, 1200 rpm). Po centrifugácii sme odsali 

supernatant a k peletu buniek sme následne pridali  200 µl 0,75% LMP agarózy zohriatej na 

37°C a rozsuspendovali. Na podložné sklíčko, ktoré bolo potiahnuté 1% NMP agarózou, sme 

naniesli 50 µl suspenzie, prikryli krycím sklíčkom a uložili do chladničky (4°C). Po zatuhnutí 

agarózy sme krycie sklíčka odstránili a podložné sklíčka naukladali do kyviet a zaliali 

lyzačným roztokom. Kyvety sme uložili do tmy a chladu (4°C) na 60 min.  Po lýze sme 

podložné sklíčka naukladali na elektroforetický tank, zaliali elektroforetickým roztokom 

a nechali odvíjať DNA 30 minút v chlade (4°C). Potom sme spustili elektroforézu, ktorá 

prebiehala  20 minút pri 19 V (~0,8 V/cm a 300-350 mA). Po skončení elektroforézy sme 

elektroforetický roztok odsali, sklíčka naukladali do kyvety, a premyli 0,4% neutralizačným 

roztokom (2x10 minút), fixovali etanolom (1x10 minút) a nechali voľne vyschnúť pri izbovej 

teplote. 

Pred vyhodnotením, sme sklíčka zafarbili etídium bromidom (5µg/ml), ktorý sme 

naniesli v objeme 20 µl/ podložné sklíčko. Bunky sme hodnotili fluorescenčným mikroskopom 

Axio Imager so softvérom Metafer 3.6 (MetaSystem GmbH, Altussheim, Nemecko). Ako 

parameter poškodenia DNA sme použili „tail DNA“ (percento DNA v chvoste kométy). Pre 

každú koncentráciu sme použili 3 paralelky, hodnotili sme 150 jadier/sklíčko. 
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Výsledky a diskusia 

 

 
 

Obr. 1. Vplyv použitia rôznych koncentrácií hydrogélov Alginate, Pluronic F127 a GelMA na prežívanie 

HFF-1 buniek 

Stĺpce predstavujú priemer ± sd z minimálne troch nezávislých experimentov 

 

 

 
Obr. 2. Vplyv vybraných koncentrácií nanočastíc oxidu železa na bunkovú líniu HFF-1 po 24h vplyve 

Stĺpce predstavujú priemer ± sd z minimálne troch nezávislých experimentov 

 

Výsledky cytotoxicity preukázali zvýšené hodnoty toxicity v prípade všetkých 

vybraných koncentácií hydrogélu alginátu. Tieto zvýšené hodnoty predpokladáme sú 

dôsledkom použitia chloridu vápenatého na vytvorenie štruktúry alginátu (Obr.1). So 
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zvyšujúcou sa koncentáciou hydrogélu sme použili nižšie koncentrácie vápnika, čo sa nám aj 

potvrdilo, najnižšia toxicita pri 5% algináte na úrovni pod 20%. Pre ďalšie experimenty budeme 

musieť znížiť koncentráciu vápnika na netoxické koncentrácie, pri ktorých budeme schopní 

ešte vytvoriť štruktúru gélu. Zvýšená toxicita sa prejavila aj v prípade GelMA hydrogélu, 

ktorého príprava zahŕňa ožiarenie gélu vlnovou dĺžkou 365 nm na zosieťovanie štruktúry gélu 

za pomoci fotoiniciátora LAP. Táto vlnová dĺžka pri krátkej dobe vystavenia nemá toxické 

účinky, avšak pri dlhšom časovom vystavení buniek, môže spôsobovať poruchy DNA, a tým 

viesť bunky do apoptózy, čo sa prejaví zníženým prežívaním buniek. V prípade Pluronic F-127 

hydrogélu sme nezaznamenali signifikantný nárast toxicity, ako aj pri nanočasticiach oxidu 

železa (Obr.2). 

Na základe našich výsledkov cytotoxicity nanočastíc oxidu železa, sme ďalej pri testoch 

genotoxicity pracovali už len s vybranou koncentráciou 0,79 mg.ml-1. 

Z výsledkov genotoxicity pozorujeme malý, avšak signifikantný nárast poškodenia 

DNA voči kontrole pri určitých koncentráciách gélov a nanočasticiach (Obr.3). 

 

 

 
Obr. 3. Genotoxický účinok vybraných koncentrácií hydrogélov a koncentrácie 0,79 mg.ml-1 nanočastíc 

oxidu železa na bunkovú líniu HFF-1 

Stĺpce predstavujú priemer ± sd z minimálne troch nezávislých experimentov 

 

Pre ďalšie experimenty je nutné optimalizovať podmienky prípravy gélov, na základe 

ktorých budeme schopní vybrať vhodné kombinácie koncentrácií hydrogélov a nanočastíc pre 

vytvorenie nanohydrogélu. 

 

Záver 

Použitie hydrogélov v kombinácii s nanočasticami je pokrokovým prístupom 
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v regeneratívnej medicíne. Využíva efekt oboch individuálnych častí pre zlepšenie hojenia 

poranení. Vďaka ich špecifickým vlastnostiam je možné zabezpečiť efektívnejšie hojenie aj 

ťažkých chronických rán. 
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rakoviny tráviaceho traktu) č. 857381. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Han G., Ceilley R. (2017) Adv. Ther. 34(3), p. 599 

[2] Wang P. H., Huang B. S., Horng H. Ch., et al. (2018) J. Chin. Med. Assoc. 81(2), p. 94 

[3]  Asadi N., Pazoki-Toroudi H., Del Bakhshayesh A. R., et al.(2021) Int. J. Biol. Macromol. 

170, p.728 

[4]  Xiang J., Shen L., Hong Z. (2021) Eur. Polym. J. p. 130 

[5]  Shiller J. L., Lai S. K. (2020) ACS Appl. Bio. Mater. 3, p. 2875 

[6]  Naderi N., Karponis D., Mosahebi A., et al. (2018) Front. Biosci. 23, p. 1038 

[7]  Friedrich R. P., Cicha I., Alexiou Ch. (2020) J. Nanomater. 11, p. 2337 

[8]  How K. N., Yap W. H., Lim C. L. H., et al. (2020) Front. Pharmacol. 11, p.1105 

[9]  ATCC [Citované 23. marec 2022] <https://www.atcc.org/products/scrc-1041> 

 

  



63 
 

Sú ovady na ústupe?  
 

Attila Balogh1, Ján Samay1,2, Marek Semelbauer2  

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská 

dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; balogh26@uniba.sk 
2Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Oddelenie systematiky živočíchov, 

Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, Slovenská republika 

 

 

Abstract 

Are horseflies retreating? 

Horse flies are a group of dipterans with blood-sucking females. Larvae often require distinct freshwater 

microhabitats. Recent observations indicate that several species might be retreating. We regularly trapped tabanids 

with a Manitoba trap and an entomological net in Veľkolésky ostrov and Jurský Šúr during the season of 2020. At 

the Bodíky locality, we caught the tabanids only with an entomological net and at the Zobor site, we caught them 

only with a Malaise trap in 2021. We analysed the distribution of Atylotus rusticus and Chrysops caecutiens based 

on own data and published records. These species were considered widely distributed in south-western Slovakia 

during the second half of twentieth century. We proved the presence of Atylotus rusticus only in Veľkolésky ostrov 

and the presence of Chrysops caecutiens only in Zobor. Our results suggest that these species are retreating. 

Knowing the biology of these two species we hypothesize that their decline was largely driven by land use changes 

during the last decades. 

 

Keywords: tabanids; distribution of tabanids; retreating of tabanids 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Samičky ovadov sa živia prevažne cicaním krvi stavovcov, kvôli čomu sú významnými 

vektormi mnohých patogénov [1]. Napriek tomu je poznanie fauny ovadov Slovenska založené 

prevažne na starších údajoch, pričom výsledky všetkých faunistických výskumov do roku 1995 

zhŕňajú tri práce [2, 3, 4]. V súčasnosti sa však predpokladá ústup viacerých druhov ovadov, 

napríklad v súvislosti s redukciou pasenia dobytka [5]. Za posledných 50 rokov však boli 

zavedené ďalšie výrazné zmeny vo využívaní krajiny, ktoré mali významný vplyv na štruktúru 

fauny ovadovitých v Európe [6].  

V práci je doplnený stav poznania o výskyte Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758) 

a Atylotus rusticus (Linnaeus, 1761) na juhozápadnom Slovensku. Hoci oba druhy patrili 

v minulosti k hojným zástupcom čeľade Tabanidae, existujú dôkazy o ústupe Atylotus rusticus 

z územia Českej republiky [5, 7]. V prípade druhu Chrysops caecutiens bola zistená preferencia 

psamálu ako najvhodnejšieho substrátu pre vývin lariev [8, 9, 10]. Preto je možné predpokladať, 

že druh reaguje citlivo na vodohospodárske úpravy. Cieľom tejto práce je doplniť stav poznania 

o rozšírení Chrysops caecutiens a Atylotus rusticus na území juhozápadného Slovenska 

a analyzovať možný ústup týchto druhov.   
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Materiál a metódy 

Opis územia   

V našej práci definujeme juhozápadné Slovensko ako oblasť, do ktorej spadá: Záhorská 

nížina, Malé Karpaty, Podunajská nížina, Burda a Zobor ako geomorfologický podcelok 

pohoria Tribeč. 

1. lokalita: Zobor. Lokalita sa nachádza na okraji intravilánu mesta Nitra. Na geografických 

súradniciach 48°20'35.44"N a 18°5'7.42"E a v nadmorskej výške 235 m. V bezprostrednej 

blízkosti sa nachádza dubovo-hrabový les, na lokalite sú aj vysadené ovocné stromy 

a ihličnany. Na lokalite sa nevykonáva pastva dobytka. V blízkosti lokality vyviera  Prameň 

na Pivonkovej. 

2. lokalita: Bodíky – kravský pasienok. Nachádza sa vo vnútrozemskej delte Dunaja ako súčasť 

katastrálneho územia obce Bodíky. Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 119 m a na 

geografických súradniciach 47°54'28.4"N a 17°27'58.2"E. Na nivných lúkach sa vykonáva 

pastva kráv v rámci projektu BROZ LIFE – Dunajské luhy. Pasienok ohraničuje lužný les. 

Cez lužný les preteká Bodícke rameno [11]. 

3. lokalita: Jurský Šúr.  Jurský Šúr sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Chorvátsky Grob 

a Svätý Jur. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 128 – 132 m a na geografických 

súradniciach 48°14'12.6"N a 17°13'29.4"E V. Jurský Šúr ohraničuje Šúrsky kanál a Čierna 

voda. Hlavnú časť Jurského Šúru tvorí jelšový les a komplex močaristého slatinného lesa. 

Panónsky háj je udržiavaný pastvou hovädzieho dobytka [12, 13]. 

4. lokalita: Veľkolélsky ostrov. Veľkolélsky ostrov sa nachádza v katastrálnom území obce 

Zlatná na Ostrove a je ohraničený hlavným tokom Dunaja a Veľkolélskym ramenom. 

Veľkolélsky ostrov sa nachádza v nadmorskej výške 110 m a na geografických súradniciach 

47°44'58.4"N a 17°56'03.4"E. Ostrov pokrývajú lužné lesy a mokrade. Na lokalite prebieha 

pastva dobytka  [14]. 

Vytvorenie máp rozšírenia ovadov 

Geografické súradnice daných lokalít sme dohľadali pomocou internetovej stránky 

aves.vtaky.sk. Po nahraní geografických súradníc do programu QGIS sme vytvorili mapy 

rozšírenia ovadov na juhozápadnom Slovensku. Údaje o rozšírení druhov sme získali z nami 

citovaných prác, uvádzajúcich údaje o rozšírení ovadov. Ďalším zdrojom údajov boli naše 

zbery. Analýza možného ústupu cieľových druhov teda zahŕňa nami získané informácie ako aj 

literárne údaje.  

Hromadný zber Manitobskou pascou v roku 2020 
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Manitobskú pascu sme na lokalitách Veľkolélsky ostrov a Jurský Šúr exponovali od 8:00 

do 19:00. Pasca bola na lokalite Jurský Šúr nainštalovaná celkom trikrát (2.6., 27.6., 8.8. 2020). 

Pasca bola na lokalite Veľkolélsky ostrov exponovaná celkom štyrikrát (30.5., 6.6., 28.6, 31.7. 

2020). Pascu sme inštalovali vždy na otvorenom priestranstve vo vzdialenosti 10 m od stromov 

alebo kríkov. Pascu sme postavili vždy v závetrí, tak aby bola čo najbližšie k ohradám 

hospodárskych zvierat. 

Individuálny zber ovadov v rokoch 2020 a 2021 

Na individuálny odchyt sme používali entomologickú sieťku. Ovady sme odchytávali 

počas pozitívnych reakcií na človeka alebo na predmety. Na lokalite Bodíky sme ovady získali 

iba individuálnym zberom počas dní 17.6., 23.7., 13.8. 2021. Metódu individuálneho zberu sme 

aplikovali aj na lokalitách Veľkolélsky ostrov a Jurský Šúr, počas exponovania Manitobskej 

pasce v roku 2020.  

Hromadný zber Malaiseho pascou v roku 2021 

Malaiseho pascu sme na lokalite Zobor exponovali na obdobie od 1.4. do 21.11. 2021. 

Vzorky sme odoberali v približne dvojtýždňových intervaloch. Pascu sme nainštalovali na 

otvorené priestranstvo, ktoré je ohraničené záhradami a dubovo-hrabovým lesom. Vo 

výsledkoch však uvádzame len tie odberové dni, počas ktorých sme získali zástupcov čeľade 

Tabanidae. 

Determinácia jedincov 

Na determináciu odchytených exemplárov sme použili literatúru [7] a zbierku ovadov 

Slovenského národného múzea v Bratislave. 

 

Výsledky a diskusia 

Tab. 1. Ovady získané v rokoch 2020 a 2021  
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Bodíky –

kravský 

pasienok 

 

Zobor 

 

 

Taxón 

3
0

.0
5
.2

0
2

0
 

0
6

.0
6
.2

0
2

0
 

2
8

.0
6
.2

0
2

0
 

3
1

.0
7
.2

0
2

0
 

0
2

.0
6
.2

0
2

0
 

2
7

.0
6
.2

0
2

0
 

0
8

.0
8
.2

0
2

0
 

1
7

.6
.2

0
2
1

 

2
3

.7
.2

0
2
1

 

1
3

.8
.2

0
2
1

 

1
.6

.2
0

2
1

 

1
3

.6
.2

0
2
1

 

2
5

.6
.2

0
2
1

 

8
.7

.2
0

2
1

 

2
2

.7
.2

0
2
1

 

1
.8

.2
0

2
1

 

1
4

.9
.2

0
2
1

 

Atylotus 

rusticus 

   1              

Chrysops 

caecutiens 

          3 1     1 

Haematopota sp.      4 14  5 1     2 1  

Hybomitra sp.   2  6 7 4      1 1    

Chrysops sp.  9 2 4   1    1  1   1  

Tabanus sp. 1 2 24 6  3 16 7   15  7 15 5 1 1 
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Obr. 1. Rozšírenie Atylotus rusticus a Chrysops caecutiens na juhozápadnom Slovensku 

 

 Atylotus rusticus bol ešte v osemdesiatych rokoch na území Slovenska považovaný za 

miestami veľmi hojný [7]. Potvrdzuje to aj mapa rozšírenia druhu na juhozápadnom Slovensku, 

v ktorej je vyznačených celkom 32 lokalít, na ktorých bol druh už v minulosti zdokumentovaný 

(Obr. 1). A. rusticus bol však počas našich zberov v roku 2020 zastúpený iba jednou samičkou 

odchytenou na Veľkolélskom ostrove (Tab. 1). Druh teda zrejme neustupuje iba z územia 

Českej republiky [5], ale aj z juhozápadného Slovenska.  

 Druh ustupuje zrejme aj z Jurského Šúru. Svedčí o tom fakt, že hoci je individuálny zber 

považovaný za málo efektívnu metódu odchytu, výskyt druhu bol touto metódou v Jurskom 

Šúri zaznamenaný už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia [16, 17, 13]. Prezencia A. 

rusticus bola na tejto lokalite potvrdená aj počas ďalších výskumov v sedemdesiatych 

a v osemdesiatych rokoch minulého storočia [12, 17]. Exempláre A. rusticus však počas 

výskumu v rokoch 1990 a 1991 už neboli získané [18]. Zástupcovia druhu neboli získaní ani 

počas zberov v roku 2008 [13]. Recentný výskyt druhu sme v Jurskom Šúri nezistili ani počas 

našich zberov.  

Výskyt druhu bol v dvadsiatom storočí zaznamenaný na dvoch lokalitách, ktoré sú 

súčasťou geomorfologického podcelku Zobor [2]. Napriek tomu sme prezenciu Atylotus 

rusticus na lokalite Zobor v roku 2021 nezistili, čo taktiež naznačuje ústup druhu z územia 

juhozápadného Slovenska. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že druh bol v minulosti 

zaznamenaný aj na lokalite Dražovce, ktorá sa nachádza v katastrálnom území mesta Nitra [2]. 

Ústup nie je možné vysvetliť redukciou pastvy pretože sa v Jurskom Šúri, tak ako aj na 

Veľkolélskom ostrove, vykonáva pastva dobytka. Ústup druhu z územia juhozápadného 
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Slovenska by mohol čiastočne súvisieť s tým, že nielen samce, ale aj samice prijímajú nektár 

[19]. Hoci sa samice živia najmä krvou, zástupcovia obidvoch pohlaví sú často pozorovaní 

spolu na kvetoch [7]. Na základe týchto údajov je možné predpokladať, že prezencia druhu 

Atylotus rusticus na lokalite je podmienená aj prítomnosťou kvitnúcich rastlín. Možným 

vysvetlením ústupu druhu je teda degradácia vhodných biotopov.  

Chrysops caecutiens bol v minulosti zaznamenaný na 34 lokalitách v rámci 

juhozápadného Slovenska (Obr. 1). Druh bol na konci dvadsiateho storočia na Slovensku 

považovaný za miestami veľmi hojný [7]. Prezenciu druhu sme však zistili iba na jednej zo 

skúmaných lokalít, čo poukazuje na jeho možný ústup z územia juhozápadného Slovenska. 

Larvy tohto druhu sa vyvíjajú prevažne v litoráli, pričom bola preukázaná preferencia 

psamálu ako najvhodnejšieho substrátu pre vývin lariev [8, 9, 10]. Preto je možné, že Ch. 

caecutiens ustupuje z územia juhozápadného Slovenska kvôli vodohospodárskym úpravám, 

dôsledkom ktorých zrejme dochádza aj k redukcii mikrohabitatov pre larvy.  

V dvadsiatom storočí bola na území geomorfologického podcelku Zobor zistená 

prezencia Chrysops caecutiens na troch lokalitách [2]. Počas našich zberov v roku 2021 na 

lokalite Zobor sme získali celkom štyri exempláre. Tieto údaje poukazujú na dlhodobú 

prítomnosť liahnísk. Vhodné mikrohabitaty pre larvy by sa mohli nachádzať v pramennej 

stružke Prameňa na Pivonkovej. Pramenná stružka sa nachádza v blízko miesta exponovania 

Malaiseho pasce. Pre potvrdenie vývinu preadultných štádií je však nutné v budúcnosti 

uskutočniť zber bentosu.  

Jurský Šúr patrí k relatívne dobre zachovalým mokradiam [13]. Prezencia druhu však 

bola na lokalite zaznamenaná iba individuálnym odchytom, pred šiestimi dekádami [15]. V 

Jurskom Šúri sme recentne nezistili prezenciu druhu Chrysops caecutiens. Vysvetlením môže 

byť, že dôsledkom vodohospodárskych úprav došlo k zničeniu mikrohabitatov pre larvy toho 

druhu. Nie je však vylúčená ani možnosť, že v minulosti odchytené jedince sa vyliahli na inej 

lokalite. Bolo totiž preukázané, že zástupcovia rodu Chrysops Meigen, 1803, dokážu zaletieť 

pomerne ďaleko od liahnísk [20].     

 

Záver  

 Výsledky analýzy údajov rozšírenia poukazujú na ústup druhov Atylotus rusticus 

a Chrysops caecutiens. Predpokladaným vysvetlením ústupu druhov sú zmeny vo využívaní 

krajiny. Sú však potrebné ďalšie výskumy.  
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Abstract 

Human cytomegalovirus (HCMV) is a linear double-stranded DNA β-herpesvirus controlled by a 

vigorous immune response. If the immune system is compromised, HCMV can replicate to high levels and cause 

serious end-organ disease [1]. On the other side, the immune receptors are in a constant arm race with the viral 

proteins that specifically target them. Therefore, accurately predicting their molecular interactions will be 

necessary for the development of safe and effective therapeutics to enhance immune responses and vaccination. 

HCMV within its unique long (UL)/b’ locus, encodes the key immunomodulatory proteins [2], such as UL144 

which is highly orthologous to tumour necrosis factor receptor HVEM (TNFR/SF14, herpesvirus entry mediator). 

HVEM binds the TNF ligands, LIGHT and LTa; the immunoglobulin inhibitory receptor, B and T lymphocyte 

attenuator (BTLA); and the NK cell-activating receptor CD160. However, the initial studies showed that UL144 

selectively binds only BTLA [3], while avoiding activation of inflammatory signalling initiated by CD160 in NK 

cells. 

 

Keywords: HCMV; UL144 proteins; NK cell-activating receptor CD160; co-immunoprecipitation 

 

Introduction and Objectives 

 One promising therapeutic target for the development of new biotherapeutics is a gene 

region called UL/b´. This region encodes 22 genes. The products of these genes are 

characterized by a variety of functions, including epithelial and endothelial cell tropism 

(UL128, UL130 and UL131), viral latency (UL133 and UL138), viral envelope structure 

(UL132), neutrophil chemoattraction (UL146) and modulation of several immune responses, 

UL142 and UL144) [4]. UL144 is a membrane-anchored glycoprotein expressed predominantly 

intracellularly in infected cells. Although, when overexpressed, it can also be localized on the 

cell surface. It is an N-terminal signal peptide whose extracellular region consists of two 

cysteine-rich domains (CRDs) followed by a transmembrane domain and a short cytoplasmic 

tail. UL144 is a viral mimic of HVEM (herpesvirus entry mediator), a member of the TNFRSR 

(Tumor necrosis factor receptor superfamily), which was originally identified as an entry 

receptor for Herpes simplex virus (HSV) [5]. HVEM binds TNF ligands, LIGHT and LTα, 

forming complexes with a similar affinity between the immunoglobulin inhibitory receptor, the 

B and T cell attenuator (BTLA) and the natural CD160 killer cell-activating receptor. UL144 

also works with the difference that it binds BTLA selectively, thus avoiding the activation of 

CD160-initiated inflammatory signalling in NK cells [6]. 
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 The relationships between human CD160 and HVEM, and in particular its viral ortholog 

UL144, are currently being intensively studied due to their specific immune-modulating 

properties [7] [8]. Therefore, we focused on the determination and visualization of binding 

properties between human CD160 (hCD160) protein and HCMV Wild-type UL144 (wt) using 

a co-immunoprecipitation assay (co-IP). In addition to HCMV UL144 (wt), we used mutants 

of HCMV UL144 (dgUL144) lacking glycosylation sites: N61, N70, N73, N78, N91, N99, 

N116; and HCMV UL144 (N91) lacking glycosylation in position N91; and Rhesus CMV 

UL144 which has naturally modified glycosylation. 

 

Materials and methods 

Protein expression and purification 

All types of proteins UL144 containing an N-terminal hexa-histidine tag (HCMV 

UL144-His (wt), UL144-His (N91); UL144-His (dg), Rhesus CMV UL144-His) and hCD160 

containing a C-terminal IgG-Fc tag (hCD160-Fc) were expressed using a baculovirus 

expression system in Spodoptera frugipherda (Sf9) insect cells. Recombinant proteins secreted 

into the insect cell culture medium were isolated from 100 – 300 ml of culture medium collected 

on day 3 after infection (Table 1). The collected medium was centrifuged (20000 rpm, 4 °C, 60 

mins) and the supernatant was filtered through a bacteriological filter (0.45 μm).  

Soluble His-tagged recombinant protein HCMV UL144-His (N91) was isolated by 

Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography (IMAC) with a matrix (nitrilotriacetic acid - 

NTA) on which the Ni2 + cation is immobilized. The collected medium from HCMV UL144-

His (N91) expression was incubated with Ni-NTA agarose support (Sepharose CL-6B), which 

was equilibrated in an equilibration solution (50 mmol/l Tris/HCl pH 8.0; 20 mmol/ l imidazole; 

250 mM NaCl) at 4 °C for 1 hr. The unbound ligand was removed by washing the support (3 x 

10 ml) with equilibration solution. To elute the specifically bound proteins, we exchanged the 

equilibration solution for an elution solution (50 mmol/l Tris/HCl pH 8.0; 350 mmol/l 

imidazole; 250 mM NaCl). Aliquots (1.5 ml) were taken from the individual purification steps 

of the recombinant proteins for the following (12,5%) SDS-PAGE (by Coomassie-stained 

reducing, using 2 mM dithiothreitol and 2% β-mercaptoethanol) analysis. Protein levels in the 

samples were determined using a NanoDrop 2000 Spectrophotometer (A280 nm) (Thermo 

Scientific) and stored at -4 °C. The remaining recombinant proteins (HCMV UL144-His (wt), 

UL144-His (dg) and Rhesus CMV UL144-His) were purified by affinity chromatography using 

a HisTrap™ Fast Flow, 1 ml column (GE Healthcare). The composition of the solutions and 

the subsequent work is similar. 
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hCD160 Fc-fusion protein was purified by affinity chromatography using a HiTrap™ 

Protein A HP, 1 ml column (GE Healthcare), pre-equilibrated in an equilibration buffer (20 mM 

Glycine pH 8.0; 150 mM NaCl) at 4 ° C for 1 hr. To elute the purified recombinant protein, the 

column was washed with elution buffer (20mM Glycine pH 3.0; 50 mM NaCl). The amount of 

hCD160-Fc in the elution fractions was quantified using a NanoDrop 2000 Spectrophotometer 

(A280 nm) (Thermo Fisher Scientific). SDS-PAGE was performed to confirm the size, purity 

and specificity. The fractions were stored at -4 °C. 

Pull-down assay (Dynabeads kit) 

After purification, all fractions with proteins were concentrated to a final concentration 

by centrifugation on an AmiconR Ultra 10 K (Merck Millipore) according to the manufacturer's 

protocol (Table 1). Then the HCMV UL144-His (wt), UL144-His (N91), UL144-His (dg) and 

Rhesus CMMV UL144-His proteins were dialyzed against Binding/Wash buffer (100 mM 

Sodium phosphate pH 8.0; 600 mM NaCl; 0.02 TweenTM- 20) and hCD160-Fc against Pull-

down buffer (6.5 mM Sodium phosphate pH 8.0; 140 mM NaCl; 0.02 TweenTM-20). Dialysis 

was performed overnight at 4 °C. The dialyzed proteins were used to subsequently characterize 

their binding properties by the pull-down assay using commercially available Dynabeads™ 

His-Tag Isolation & Pulldown Kit (Invitrogen). The work procedure and instructions provided 

by the kit supplier have been followed. 

Western Blot 

After electrophoretic separation of proteins that migrated on a 12.5% SDS-

polyacrylamide gel at 140V; 145mA; 40W; 90 mins. based on their molecular size, they were 

transferred to Immobilon-P PVDF membranes (Millipore). These were first activated in 5  ml 

of 100% methanol and then equilibrated for 15 mins in 1x Transfer buffer with gentle shaking. 

Along with the membranes, filter papers and fibrous pads were prepared to prepare a Western 

blot wet transfer sandwich. Protein transfer took 120 mins at constant current 120V; 290mA; 

40w in transformation solution. After transfer, the membranes were blocked in 1xTBS-T 

solution with the addition of 5% (w/v) milk powder overnight at 4 °C with gentle shaking. After 

washing the membranes, 1xTBS-T solution (5 x 5 mins) would be incubated with antibodies 

for 120 mins at room temperature (RT) with gentle shaking. HRP Anti-6X His tag® antibody 

(ab1187) diluted in 1xTBS-T solution with the addition of 5% (w/v) milk powder in the required 

ratio was used for His-tagged proteins, on the first membrane. On the second, the Anti-Human 

IgG (Fc specific) antibody produced in a goat diluted in 1xTBS-T solution with the addition of 

5% (w/v) milk powder in the required ratio was used for Fc-tagged protein. The membranes 

were washed again with 1xTBS-T solution (5 x 5 mins). Proteins on the membranes were 
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visualized with 1 mg/ml DAB (3,3'-diaminobenzidine) in a solution of 50 mmol/l Tris/HCl (pH 

7.3) and 30% hydrogen peroxide (H2O2). The visualization reaction was stopped with distilled 

H2O. 

 

Results and discussion 

One study reports the viral glycoprotein UL144 from rhesus CMV can bind human and 

rhesus CD160 with low affinity [9]. This interaction likely represents a divergence between 

viral species as primate BTLA and CD160 are highly homologous. Moreover, wild-type (wt) 

UL144 maintains many glycosylation sites which are not present in other viral species thus 

suggesting a direct involvement of N-glycans in receptor recognition on immune cells. Here, 

we focused on the characterization of CD160 binding to viral UL144, whose mutual 

engagement could lead to disrupted signalling under various glycosylation conditions. We 

accessed the binding by co-immunoprecipitation assay (co-PI) using recombinant his-tagged 

proteins (dgUL144, rhUL144-wt, UL144-wt, UL144-N91) and CD160 fused to Fc.  

Using the baculovirus-mediated expression system in Sf9 insect cells (BV-Sf9), we 

were able to express and purify the recombinant proteins listed in Table 1. All proteins were in 

the required size, purity, specificity and concentration. This was confirmed by denaturing 

(12.5%) SDS-PAGE analysis and Western blot (Figure 1, b-f) and measured on a NanoDrop 

2000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific) (Table 1). 

 

Tab. 1. Result of expression and purification of recombinant proteins  

 

 

To characterize the recombinant protein complex that forms between HCMV UL144-

His (wt), UL144-His (N91), UL144-His (dg), Rhesus CMV UL144-His and hCD160-Fc, by 

co-immunoprecipitation (co-IP) assay, the commercially available kit Dynabeads™ His-Tag 

Isolation & Pulldown (Invitrogen) was used. In Figure 1 (a1; a2), we used UL144-His (native, 

deglycosylated, N91 and rhesus) as a "bait" protein, which interacted with “prey" protein        

hCD160-Fc.  Both co-IP were analyzed by WB analysis using different antibodies (Figure 1 

Recombinant protein 

The volume of 

expressive 

culture medium 

(ml) 

Final concentration 

after protein 

concentration 

(mg/ml) 

Final volume after 

protein concentration 

(μl) 

The total yield of 

purified proteins 

(mg) 

hCD160-Fc 300 3,473 1790 3,025 

HCMV UL144-His (wt) 150 0,506 600 0,3 

HCMV UL144-His (N91) 300 0,930 860 0,8 

HCMV UL144-His (dg) 200 1,864 900 1,3 

RhesusCMV UL144-His 300 0,661 250 0,17 
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(a1;a2)). By these assays, we were able to show that UL144-His (wt) (encoded by HCMV) 

prepared in Sf9 cells couldn´t bind to hCD160-Fc (Figure 1 (a1), lane 4). These results suggest 

that glycosylation in the proteins involved appears to be important for their interplay. However, 

the chosen expression system in insect cells can reduce glycosylation compared to mammalian 

cells and thus affect protein binding. Also, UL144-wt (Figure 1 (a1), lane 4) failed to form a 

complex with hCD160-Fc. Only dgUL144-His (Figure 1 (a1), lane 1) and UL144-His (N91) 

(Figure 1 (a1), lane 3) were able to bind hCD160-Fc in this assay. The major bands on the WB 

corresponded to the size of hCD160-Fc, which formed a complex with His-tagged proteins 

(about 50-60 kDa) (Figure 1, (a1;a2)). 

 

 
 

Fig. 1. (a1) WB analysis of co-immunoprecipitation assays (co-IP) between different constructs of UL144 

proteins (encoded by HCMV and RhCMV) and hCD160-Fc using HRP Anti-6X His tag® antibody 

(ab1187)Lane M: PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific); 1: interaction between hu-

UL144 (dg) and hCD160-Fc; 2 interaction between rh-UL144 (wt) and hCD160-Fc; 3: interaction between hu-

UL144 (N91) and hCD160-Fc; 4: interaction between hu-UL144 (wt) and hCD160-Fc; 5-8: washing steps after 

binding of hCD160-Fc (a2) WB analysis of co-immunoprecipitation assays (co-IP) between different 

constructs of UL144 proteins (encoded by HCMV and RhCMV) and hCD160-Fc using Anti-Human IgG 

(Fc specific) antibody Lane M: PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific); 1: interaction 

between hu-UL144 (dg) and hCD160-Fc; 2 interaction between rh-UL144 (wt) and hCD160-Fc; 3: interaction 

between hu-UL144 (N91) and hCD160-Fc; 4: interaction between hu-UL144 (wt) and hCD160-Fc; 5-8: washing 

steps after binding of hCD160-Fc (b) Purification of hCD160 Fc-tagged protein by affinity chromatography 

followed by Western blot using Anti-Human IgG (Fc specific) antibody. Lane M: PageRuler Plus Prestained 

Protein Ladder (Thermo Scientific); 2: detection of recombinant protein hCD160-Fc (about 60-70 kDa) (c-f) 

Purification of UL144-wt, HCMV UL144-N91, rhUL144 His-tagged proteins by affinity chromatography 

followed by Western blot using HRP Anti-6X His tag® antibody (ab1187) (c) or vizualized by denaturing 

12.5% SDS-PAGE analysis. Lane M: PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific); 1-6: 

detection of recombinant His-tagged protein 

 

Therefore, we observed binding between all UL144-glycosylation deficient variants to 

CD160. Moreover, considering that the ectodomain of UL144 is highly polymorphic across 
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primate CMV we examined both human and rhesus CMV UL144 selectivity for its cellular 

receptor thus the binding of rhesus CMV UL144 to human CD160 was also observed in another 

co-IP experiment (not shown here due to technical issue). 

 

Conclusion 

We have successfully expressed and purified recombinant HCMV UL144-His (wt), 

UL144-His (N91), UL144-His (dg), Rhesus CMV UL144-His and hCD160-Fc proteins in Sf9 

cells. They were purified by affinity chromatography-based methods. The proteins had the 

required properties for pull-down assay. Using this co-immunoprecipitation method, which can 

be performed by a commercially available kit, we were able to detect the protein complexes. 

These depended on the ability of individual proteins to glycosylate. Then, the complexes were 

visualized by Western blotting using the appropriately labelled antibody. The study of these 

protein-protein interactions gradually leads to an understanding of how HCMV modulates 

immune effector pathways. 
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Abstract 

In vitro calli proliferation and regeneration of plants from mature endosperms of Euonymus europaeus 

and study of their ploidy 

The endosperm of various plant species accumulates important substances including different proteins 

and starch. Quantitatively, oils are the most important seed storage reserve in many oil crops (e.g. in oilseed rape, 

soybean, sunflower). In recent decade, remarkable chemical properties of Euonymus seeds, namely oil content and 

composition, have attracted attention due to its potential economic importance. In highly abundant oil-bodies in 

the cotyledon and endosperm cells, the presence of important acetyl diacylglycerols and triacylglycerols was 

detected. However, E. europaeus is seriously invasive plant, due to its prolific seed production and effective seed 

dispersion by birds. Thus, development of sterile, noninvasive, seedless triploid Euonymus plant is in high demand. 

In this work, we report the successful proliferation of calli with different colour and morphogenetic potential, using 

mature Euonymus endosperm tissue as explants. 

 

Keywords: calli cultures; endosperm; growth regulators; ploidy; regenerants 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bršlen európsky je listnatý opadavý ker, ktorý môže narásť do výšky niekoľkých 

metrov. Má hladkú zelenú kôru, ktorá časom mení sfarbenie na sivú. Charakteristickým 

morfologickým znakom sú korkové lišty (tzv. „corky wings“). Z hľadiska produkcie olejov 

dominuje v rastlinnej ríši niekoľko druhov rastlín napr. sója, repka a slnečnica, ktoré sa 

podieľajú na svetovej produkcii olejov pre potravinárske účely. Je známe, že oleje lisované zo 

semien bršlena, okrem klasických triacylglycerolov (TAG) obsahujú aj acetyldiacylglyceroly 

(acDAG), čím získavajú jedinečné fyzikálno-chemické vlastnosti, atraktívne pre priemyselné 

využitie [1]. Blehová a kol. [2] potvrdili, že distribúcia TAG a acDAG je v semenách bršlena 

európskeho pletivovo špecifická. Kým v bunkách arilusu sa prednostne kumulujú TAG, v 

bunkách embrya a endospermu uvedení autori detegovali vo zvýšenej miere prítomnosť 

acDAG. 

In vitro kultivované zrelé endospermy sa izolujú z povrchovo vysterilizovaných semien. 

V niektorých čeľadiach sa v prvých fázach kokultivujú spolu s embryom. Predpokladá sa, že 

embryo syntetizuje rastové látky, napr. giberelíny, ktoré sa podieľajú na biosyntéze enzýmov 

zodpovedných za proliferáciu buniek endospermov [3]. Úspešná kultivácia endospermov 
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v podmienkach in vitro je významne ovplyvňovaná genotypom a aplikovanými rastovými 

látkami, predovšetkým auxínmi a cytokinínmi [4]. Tieto pozorovania sú v súlade aj s prácou 

[5], z ktorej je zrejmé, že v prípade in vito kultivácie endospermov Euonymus alatus na MS 

médiu bez rastových látok, nedochádza k proliferácii kalusu. 

V poľnohospodárskej praxi sa rastliny so zvýšenou ploidiou bežne získavajú krížením 

tetraploidných a diploidných jedincov. Prvým krokom v tomto procese je príprava tetraploidov, 

ktoré sa získavajú ošetrením semien, klíčnych rastlín alebo vegetatívnych púčikov kolchicínom, 

oryzalínom alebo trifluralínom, ktoré zabraňujú migrácii chromozómov počas anafázy [6]. 

Endosperm ako produkt dvojitého oplodnenia krytosemenných rastlín, je najčastejšie 

triploidný, preto sa jeho in vitro kultiváciou produkujú triploidné rastliny, ktoré zvyčajne 

neprinášajú semená. Úroveň ploidie ovplyvňuje viaceré anatomicko-morfologické, ale aj 

fyziologické vlastnosti rastlín. V mnohých prípadoch s týmito zmenami súvisia aj kvantitatívne 

rozdiely viacerých fyziologických procesov [6]. Z komerčného hľadiska sú zaujímavé 

triploidné rastliny banánov, melónov alebo citrusov [7]. 

Cieľom tejto práce je študovať úlohu rastových látok (NAA a BA), ako aj vplyv 

fyzikálnych podmienok kultivácie (intenzita svetla) na proliferáciu a morfogénny potenciál 

kalusov získaných in vitro kultiváciou zrelých endospermov bršlena európskeho. Pomocou 

prietokového cytometra v časovom horizonte jedného roka plánujeme analyzovať úroveň 

ploidie získaných kalusov i regenerantov. 

 

Materiál a metódy 

Ako východiskový materiál sme použili zrelé semená bršlena európskeho (Euonymus 

europaeus L.), z ktorých sme po povrchovej sterilizácii (sterilizácia 30 minút v 4,7 % roztoku 

SAVA a 30 minút 30 % H2SO4) izolovali endospermy a embryá. Endospermy sme kultivovali 

na Murashige a Skoog médiu (4,404 g/l základného práškového MS média) s prídavkom 

30 g/l sacharózy a 0,1 g/l myoinositolu. Ďalej sme do kultivačného média pridávali 

aminokyselinu (0,002 g/l glycín), vitamíny (0,001 g/l tiamín HCl; 0,0005 g/l kyselina 

nikotínová; 0,005 g/l pyridoxín HCl) a rastové látky (0,0005 g/l BA; 0,0005 g/l NAA). Po 

úprave pH na 5,8 pridaním pár kvapiek 1 M HCl alebo 1 M KOH sme pridali 7 g/l agaru. 

Nakoniec sme médiá sterilizovali 20 minút v autokláve pri tlaku 110 kPa a teplote 120 °C. 

Endospermy sme kultivovali v kultivačnej komore pri teplote 23 °C, v podmienkach dlhého 

dňa (16 hodín svetlo a 8 hodín tma) pri dvoch rôznych intenzitách osvetlenia  

(100 µmol · m2 · s-1 alebo 70 µmol · m2 · s-1). 



77 
 

Úrovne ploidie v rôznych typoch kalusov (friabilné biele, svetlozelené a kompaktné 

tmavozelené) sme študovali pomocou prietokového cytometra (CyFlow Ploidy Analyzer). Pri 

príprave vzorky sme postupovali podľa odporúčaného postupu komerčnej súpravy (Cystain PI 

OxProtect, Sysmex). Ako referenčnú vzorku pri štúdiu úrovne ploidie sme použili listové 

pletivo z divého diploidného jedinca bršlena európskeho. 

 

Výsledky a diskusia 

Svoju pozornosť sme zamerali na indukciu tvorby kalusu z buniek triploidného 

endospermu bršlena európskeho (Euonymus europaeus L). Kultiváciou zrelých endospermov 

sme na MS médiu s prídavkom BA a NAA indukovali proces kalogenézy. Proliferovali nám 

kalusy rôznej farby a konzistencie (obr. 1), ktoré sa líšili aj morfogénnym potenciálom. 

 

 

 
Obr. 1. Kultivácia bieleho friabilného (a) svetlozeleného (b) a tmavozeleného kompaktného kalusu (c) 

bršlena európskeho na MS médiách s NAA a BA Mierka = 1 mm 

 

Predovšetkým z kompaktných tmavozelených kalusov (obr. 1c) nám regenerovali 

adventívne púčiky a stonkové výhonky. Po zachytení indukčného signálu získavajú príslušné 

bunky kompetenciu a v tejto fáze sa začínajú diferencovať. Fáza diferenciácie buniek je citlivá 

na organogénne faktory, ako sú regulátory rastu alebo fyzikálne faktory prostredia, ktoré 

determinujú vývin jednotlivých orgánov. Treťou fázou je morfologická diferenciácia a vývin 

orgánov [8]. Prítomnosť rastových látok auxínového aj cytokinínového typu v kombinácii 

s vyššou intenzitou svetla indukovala tvorbu púčikov a výhonkov (obr. 2a – b), ktoré nám po 

prenose na bezhormónové MS médiá s aktívnym uhlím spontánne zakorenili (obr. 2c). Podobne 

aj tvorba koreňov môže v podmienkach in vitro prebiehať v niekoľkých fázach a rozhodujúcu 

úlohu hrajú aplikované rastové látky auxínového typu [9]. Z našich experimentov je zrejmé, že 

endogénny auxín (IAA) syntetizovaný v rastovom vrchole stonky je transportovaný polárne 

a na báze výhonku indukoval tvorbu koreňov (obr. 2c).  
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Obr. 2. Tvorba púčikov (a) a regenerácia výhonkov (b) z kompaktného tmavozeleného kalusu. 

Regenerácia kompletných rastlín z izolovaných výhonkov kultivovaných na bezhormónových MS médiách 

s aktívnym uhlím (c) Mierka = 1 cm 

 

Vzhľadom na fakt, že endosperm ako produkt dvojitého oplodnenia krytosemenných 

rastlín je najčastejšie triploidný, predpokladá sa, že jeho in vitro kultivácia je najúčinnejšou 

metódou na produkciu triploidných rastlín [7]. Na druhej strane je známe, že bunky endospermu 

vykazujú vysoký stupeň chromozomálnych variácií. Výsledky analýz buniek zrelého 

endospermu bršlena európskeho tento fakt potvrdzujú, pretože sme potvrdili, že iba 30,9 % jeho 

jadier bolo triploidných a až 51,5 % jadier bolo diploidných a zvyšných 17,6 % jadier 

vykazovalo tetraploidný charakter (obr. 3a). Ich kultiváciou pri rôznej intenzite svetla sme 

získali viaceré typy kalusov. Friabilné bezfarebné kalusy, jadrá ktorých boli predovšetkým 

triploidné (obr. 3b). V prípade svetlozelených kalusov sme potvrdili, že väčšina jadier mala 

triploidný charakter a len 10,92 % jadier bolo diploidných (obr. 3c). Posledným typom bol 

kompaktný tmavozelený kalus, jeho analýzy pomocou prietokového cytometra potvrdili, že 

jeho jadrá boli najmä tetraploidné (pričom 17,31 % z nich bolo 2C, 13,51 % jadier bolo 3C a až 

69,18 % jadier bolo 4C) (obr. 3d). Tento typ kalusu sa vyznačoval dobrým morfogénnym 

potenciálom a regenerovali z neho výhonky, ktoré vykazovali triploidný charakter. Podobné 

účinky rastových látok potvrdili pri regulácii procesov morfogenézy a regeneráciu triploidných 

rastlín v prípade in vitro kultivovaných kalusov izolovaných z endospermov Euonymus alatus 

aj [5]. Regeneranty orecha kráľovského, citrusov alebo moruše sú tiež triploidné. V prípade 

Azadirachta indica približne 34 % rastlín, ktoré regenerovali z in vitro kultivovaných 

endospermov malo diploidný charakter a zvyšných 66 % malo triploidný počet chromozómov 
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[10]. Publikované výsledky v súlade s našimi výsledkami potvrdzujú fakt, že endosperm 

v prípade krytosemenných rastlín je tvorený tak 2C, 3C ale aj 4C jadrami pričom potenciál deliť 

sa a regenerovať kompletné rastliny majú hlavne 3C bunky. 

 

 

 
Obr. 3. Histogramy kalusov s rôznymi stupňami ploidie odvodených zo zrelých endospermov Euonymus 

europaeus Os X: lineárna intenzita fluorescencie (obsah DNA na jadro), os Y: počet analyzovaných jadier 

(prietokový cytometer vyhodnotil hladiny ploidie 5000 jadier z každej vzorky). Histogram buniek endospermu, 

ktoré vykazovali 2C, 3C, ale aj 4C charakter (a). Histogram friabilného kalusu (3C) (b). Histogram buniek 

svelozeleného kalusu (3C) (c). Histogram kompaktného tmavozeleného kalusu (4C) (d) Histogram regenerantov 

z tmavozeleného kalusu (3C) (e) 

 

Záver 

Kultiváciou endospermov bršlena európskeho na MS médiách s rastovými látkami sme 

indukovali tvorbu kalusov, ktoré sa líšili textúrou, farbou a morfogénnym potenciálom 

(schopnosť regenerovať výhonky, ktoré po prenose na bezhormónové MS médium s aktívnym 

uhlím viedli k produkcii kompletných rastlín). Regeneráciu výhonkov spájame s fyzikálnymi 

podmienkami kultivácie (vyššia intenzita svetla) a proces rizogenézy na báze izolovaného 

výhonku je výsledkom bazipetálneho transportu IAA, ktorá sa syntetizuje v rastových 
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vrcholoch. Analýzy prietokovým cytometrom potvrdili, že bunky zrelého endospermu tvoria 

z hľadiska ploidie veľmi variabilné pletivo (tvorené 2C, 3C a 4C bunkami), pričom získané 

kalusy ako aj regeneranty sú vo veľkej miere triploidné.  
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Abstract 

Effect of sulforaphane on doxorubicin-induced toxicity in HEK 293 cells 

Sulforaphane (SFN) is natural antioxidant found especially in broccoli. Its various functions, including 

anticancer, cytoprotective or its positive role in doxorubicin (Dox)-induced toxicity, have been described. SFN is 

also known as activator of Nrf-2 (Nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2) signaling pathway. We studied 

influence of SFN on toxic effects of Dox in HEK 293 cells. Dox and SFN 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 changes in protein levels of important components of redox signaling (Nrf-2 and Keap-

1), in protein involved in regulation of autophagy (Beclin-1) and in heat shock proteins (Hsp40 and Hsp60), which 

are activated by cell responses to stress stimulus. These results suggest a possible involvement of the Nrf-2 

signaling pathway and autophagy in effects of SFN on Dox toxicity. Obtained data may help to better understand 

the interaction between Nrf-2 signaling pathway and autophagy under oxidative stress conditions. 

 

Keywords: sulforaphane; doxorubicin; HEK 293 cells; redox signaling; Nrf2; heart 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Sulforafan (SFN) je prírodný antioxidant nachádzajúci sa v rôznych druhoch zeleniny, 

predovšetkým v brokolici [1]. Predošlé štúdie dokázali jeho viaceré pozitívne účinky, ako 

napríklad antidiabetické [2], protirakovinové [3] alebo cytoprotektívne [4]. Dokumentované 

bolo tiež jeho zapojenie do procesov ochrany srdca [5], obličiek [6] a mozgu [7] pred 

ischemickým poškodením. Mechanizmus jeho účinku je spojený predovšetkým s aktiváciou 

Nrf-2 (Nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2) signálnej dráhy, ktorá je zodpovedná 

za odstraňovanie nadmerného množstva voľných radikálov v organizme prostredníctvom 

zvýšenej expresie antioxidačných a detoxifikačných enzýmov [8,9]. 

SFN tiež môže hrať dôležitú úlohu pri ochrane buniek pred pôsobením doxorubicínu 

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

nádorových ochorení je 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 [10]. Bolo zistené, že SFN môže aktivovať signálnu dráhu  spojenú 

s Nrf-2, a tým ovplyvňovať expresiu ním regulovaných génov pri podávaní Dox [9,11]. SFN je 
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taktiež schopný indukovať autofágiu, čo je spojené so zvýšenou citlivosťou nádorov na liečbu  

Dox  [11,12]. 

Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv SFN na účinky Dox v ľudských obličkových 

bunkách HEK 293. V rámci toho sme skúmali účinky oboch látok na proteíny spojené 

s reguláciou redoxnej signalizácie a autofágie.  

 

Materiál a metódy 

Experimenty sme realizovali na bunkách HEK 293, čo je bunková línia získaná z 

ľudských embryonálnych obličkových buniek [13]. 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.  

Cytotoxicitu Dox a SFN sme určili pomocou MTT testu. Na 96-jamkovú platničku sme 

pridali 100 µl bunkovej suspenzie (104 buniek) a 100 µl média obsahujúceho Dox alebo SFN. 

Výsledné koncentrácie Dox boli v koncentračnom rozsahu 0-10 µmol/l, SFN 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 50 µl 

vzorky na novú platničku, pridali 50 µl DMSO a merali absorbanciu pri 590 nm na ELISA 

readeri (Labsystem). 

Pri biochemických analýzach boli bunky vystavené účinkom SFN a/alebo Dox. Pri 

sledovaní vplyvu podávania SFN na účinky Dox boli bunky pred podávaním Dox 

predkultivované 2 hodiny v prítomnosti SFN. Po následnej 21 hod. kultivácii boli bunky 

lyzované v roztoku obsahujúcom 50 mM Tris.HCl, pH 7,4. 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 [14]. Následne sme 

pripravené vzorky použili na detekciu špecifických proteínov Western blot analýzou. Po 

elektroforetickom rozdelení proteínov a ich transfere z gélu na nitrocelulózovú membránu sme 

kvalitu transferu overovali farbením membrán s 0,1% Ponceau S. 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 Hsp40, Hsp60, Hsp70, Hsp90 (Santa Cruz 
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Biotechnology), Nrf-2, Keap-1 (Abcam) a Beclin-1 (Cell Signaling Technology). 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 alebo anti-myší 

imunoglobulín značený chrenovou peroxidázou, Cell Signaling Technology), 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. 

Výsledky sú vyjadrené ako intenzita reakcie (vyžiarenie) na membráne po Western blot 

analýze, hodnoty vyžiarenia u jednotlivých experimentálnych skupín boli prepočítané voči 

kontrolnej skupine a prezentované v percentách ako % vyžiarenia v porovnaní s kontrolou. 

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 mechanizmov zahrnutých v účinkoch SFN a Dox v bunkách HEK 293 

sme sa zamerali hlavne na proteíny podieľajúce sa na regulácii redoxnej signalizácie (Nrf-2 

a Keap-1) a proteíny, ktoré majú úlohu pri autofágii (Hsp a Beclin-1). Vo viacerých štúdiách 

bolo popísané prepojenie redoxnej signalizácie a autofágie v podmienkach oxidačného stresu 

[15,16,17] a tiež ich možná úloha pri ochrane srdca pred kardiotoxicitou vyvolanou účinkami 

Dox [18].  

Zistili sme, že po podaní SFN samotného dochádza k významnému zvyšovaniu 

proteínových hladín Nrf-2 (Obr. 1A). Podávanie Dox nemalo štatisticky významný vplyv na 

hladiny Nrf-2 v porovnaní s kontrolnými podmienkami. Dôležitým bolo zistenie, že 

predinkubácia buniek so SFN mala za následok významné zvyšovanie hladín Nrf-2 v porovnaní 

s bunkami vystavenými len účinkom Dox. Tieto výsledky poukazujú na významnú úlohu 

sulforafanu pri aktivácii transkripčného faktora Nrf-2, a to nielen za kontrolných podmienok, 

ale aj v podmienkach Dox-indukovanej cytotoxicity. Keap-1 je endogénny inhibítor Nrf-2 a má 

významnú úlohu pri proteozomálnej degradácii Nrf-2. V podmienkach oxidačného stresu 

dochádza k porušeniu komplexu Keap-1 s Nrf-2, čo umožňuje  translokáciu Nrf-2 do jadra. 

V regulácii hladín Keap-1 a jeho degradácii môže mať dôležitú úlohu aj autofágia [15,19]. 

Zvýšenie proteínových hladín Keap-1 sme zaznamenali po podávaní Dox, podávanie SFN však 

nemalo žiadny významný efekt na účinky vyvolané pôsobením Dox (Obr. 1B). Tieto zmeny 

indikujú narušenie redoxnej signalizácie v podmienkach cytotoxicity indukovanej Dox, a to 
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prostredníctvom zmien v Nrf-2 signálnej dráhe.   

 

 
 

Obr. 1. Vplyv sulforafanu a doxorubicínu na proteínové hladiny Nrf-2 (Nuclear factor-erythroid factor 2-

related factor 2) a Keap-1 (Kelch-like ECH-associated protein 1) 

Vplyv sulforafanu a/alebo doxorubicínu na zmeny v proteínových hladinách Nrf-2 a Keap-1. Výsledky sú 

vyjadrené ako % vyžiarenia v porovnaní s kontrolou. K: kontrola, SFN: sulforafan, Dox: doxorubicín, 

SFN+Dox: sulforafan+doxorubicín.*p< 0,05 v porovnaní s kontrolou, &p< 0,05 v porovnaní so SFN, #p< 0,05 

v porovnaní s Dox 
 

Pre sledovanie zmien v autofágii sme sa zamerali na proteín Beclin-1. Úloha tohto 

proteínu pri regulácii autofágie spočíva v tvorbe komplexu s PI3K (fosfatydilinozitol-3-kináza) 

a ďalšími proteínmi, čím je esenciálny pre tvorbu autofagozómu a správne fungovanie 

autofágie [20]. Podávanie Dox, podobne ako v prípade Keap-1, významne zvýšilo jeho 

proteínové hladiny oproti kontrolnej skupine, čo môže znamenať zapojenie autofágie do 

procesov spojených s účinkami Dox. Podávanie SFN však nemalo žiadny významný vplyv na 

hladiny tohto proteínu (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Vplyv sulforafanu a doxorubicínu na proteínové hladiny Beclinu-1 

Vplyv sulforafanu a/alebo doxorubicínu na zmeny v proteínových hladinách Beclinu-1. Výsledky sú vyjadrené 

ako % vyžiarenia v porovnaní s kontrolou. K: kontrola, SFN: sulforafan, Dox: doxorubicín, SFN+Dox: 

sulforafan+doxorubicín.*p< 0,05 v porovnaní s kontrolou, &p< 0,05 v porovnaní so SFN 

 

Proteíny teplotného šoku („heat shock proteins“, Hsp) sú aktivované odpoveďami 



85 
 

buniek na stresový podnet a majú významnú úlohu v regulácii stability/funkcie proteínov a 

bunkových membrán [21]. Môžu tiež slúžiť ako ko-chaperony pri chaperonmi mediovanej 

autofágii [22]. V našej štúdii sme zistili významné zmeny v proteínových hladinách Hsp40 

a Hsp60 (Obr. 3A/B), čo poukazuje na špecifickú úlohu týchto Hsp v odpovediach buniek na 

podávanie SFN a/alebo Dox. Kým SFN v prípade Hsp40 stimuloval zvyšovanie jeho 

proteínových hladín, podávanie Dox malo na Hsp40 opačný efekt. Podávanie SFN nemalo 

významný vplyv na zmeny vyvolané účinkami Dox (Obr. 3A). Na rozdiel od toho podávanie 

SFN zároveň s Dox významne zvyšovalo proteínové hladiny Hsp60, a to voči všetkým 

experimentálnym skupinám (Obr. 3B). 

 

 .    

 
Obr. 3. Vplyv sulforafanu a doxorubicínu na proteínové hladiny heat shock proteínov 

Vplyv sulforafanu a/alebo doxorubicínu na zmeny v proteínových hladinách heat shock proteínov (HSP)40, 

Hsp60, Hsp70 a Hsp90. Výsledky sú vyjadrené ako % vyžiarenia v porovnaní s kontrolou. K: kontrola, SFN: 

sulforafan, Dox: doxorubicín, SFN+Dox: sulforafan+doxorubicín.*p< 0,05 v porovnaní s kontrolou, &p< 0,05 v 

porovnaní so SFN, #p< 0,05 v porovnaní s Dox 

 

Záver 

 Naše výsledky poukazujú na možné zapojenie Nrf-2 signálnej dráhy a autofágie 

v účinkoch sulforafanu na cytotoxické účinky doxorubicínu. Tieto zistenia môžu prispieť k 

objasneniu vzájomného prepojenia Nrf-2 signálnej dráhy a autofágie za podmienok oxidačného 

stresu. Pre pochopenie presného mechanizmu vzájomného pôsobenia týchto dráh sú však 

potrebné ďalšie štúdie. 
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Abstract 

Reliability of the method for determining dental age in subadults for forensic anthropology 

Dental age is a reliable method for age determination and plays an important role in forensic science, 

archeology, pediatric endocrinology, and clinical dentistry. The aim of this study was to compare chronological 

and dental ages using the method of Demirjian and Willems in children from the Slovak Republic. The study was 

performed on radiographs of 408 children aged 5-17 years. Dental age was determined by the degree of 

mineralization of all mandibular and maxillary teeth except the third molar. T-tests were used to determine the 

difference between dental age and chronological age within each age category. Age was most overestimated in 

boys using the Willems method in the age categories of five- to eight-year-old boys and ten- to thirteen-year-old 

boys. In contrast, age was least overestimated for girls using the Demirjian’s method, as the overestimation 

occurred only in the age category of seventeen-year-old girls. Biological age estimation based on the chronology 

of tooth mineralization  

 

Keywords: Biological age; Demirjian’s method; radiographic assessment; Willems’s method 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Odhad veku hrá významnú úlohu vo forenznej vede, archeológii, pediatrickej 

endokrinológii a klinickom zubnom lekárstve a vývin zubov je spoľahlivou cestou na odhad 

veku, najmä u detí [1]. Zubný vek možno odhadnúť na základe úrovne mineralizácie zubov 

počas vývinového procesu. Na odhad zubného veku sa používajú rôzne metódy určovania 

chronologických a rádiografických stupňov [2]. 

V posledných rokoch bol pozorovaný nárast odhadu zubného veku vo forenznej praxi, 

a to konkrétne na odhad veku u nedospelých jedincov pri trestno-právnych úkonoch, a taktiež 

aj na odhad veku pri neplnoletých ilegálnych migrantoch bez dokladov totožnosti [3]. Jednou 

z  najbežnejšie používaných metód na hodnotenie zubného veku je metóda podľa Demirjiana, 

Goldsteina a Tannera (1973), ktorú neskôr upravili Willems et al. (2001), keď „vykonali váženú 

ANOVA“ s cieľom prispôsobiť bodovací systém [4], avšak presnosť dvoch najbežnejšie 

používaných metód bola vyhodnotená s protichodnými výsledkami [5].  

Táto štúdia sa zameriava na stanovenie biologického veku u nedospelých jedincov na 

základe vývinu zubov použitím dvoch metodík – Demirjiana, Goldsteina a Tannera (1973) a 

Willemsa et al. (2001). Následne boli tieto dve metodiky vzájomne porovnávané, aby sa zistilo, 

ktorá je presnejšia na stanovenie veku jedincov v našej skúmanej vzorke, nakoľko v mnohých 
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publikáciách sa uvádza, že metóda podľa Demirjiana, Goldsteina a Tannera (1973) nie je 

vhodná na stanovenie zubného veku, pretože nadhodnocuje vek jedincov. Ďalším cieľom bolo 

porovnať a zistiť rozdiely medzi chronologickým (kalendárnym) a zubným vekom nášho 

analyzovaného súboru a určiť, či sú nami zvolené techniky vhodné pre odhad veku nedospelých 

jedincov vo forenznej praxi.  

 

Materiál a metódy 

Skúmaný súbor jedincov pozostáva z 393 ortopantogramov (OPG snímok) chlapcov a 

dievčat vo veku od päť do 17 rokov, z ktorých je 188 dievčat (priemerný vek je 14,77 ± 3,23 

roka) a 205 chlapcov (priemerný vek je 14,75 ± 2, 89 roka).  

V našej štúdii pracujeme s OPG snímkami, na ktorých hodnotíme u každého jedinca 

vývinové štádiá zubov. OPG snímky boli hodnotené pomocou programu RadiAnt DICOM 

Viewer 2020.2, a to metódami Demirjiana, Goldsteina a Tannera (1973) a Willemsa et al. (2001). 

Metóda podľa Demirjiana, Goldsteina a Tannera spočíva v tom, že každému hodnotenému zubu 

pridelíme stupeň kalcifikácie od A po H alebo 0, čiže bez kalcifikácie. Štádium A označujeme 

vtedy, ak sú hroty zuba mineralizované, ale ešte nesplynuli. V štádiách B až G sledujeme splynutie 

hrotov, tvorbu korunky a koreňov, otvorené apikálne konce koreňov a štádium H označujeme 

vtedy, ak sú apikálne konce koreňov úplne uzavreté a periodontálna membrána má okolo koreňa 

rovnomernú šírku. Každému stupňu zuba je pridelená hodnota, potom sa váhy spoja, aby sa 

získalo skóre zubnej zrelosti a nakoniec sa prepočíta skóre zrelosti na zubný vek, kedy sa na 

prepočet používajú samostatné tabuľky pre mužov a ženy [6]. 

Pri metóde podľa Willemsa et al. postupujeme rovnako, ale pri tejto metóde sa 

Demirjianova, Goldsteinova a Tannerova technika upravila vytvorením nových tabuliek, podľa 

ktorých  je možné priamo vyjadriť skóre zrelosti v rokoch, čiže krok premeny skóre zrelosti na 

zubný vek sa vynechal, čo vlastne aj znížilo nadhodnotenie zubného veku [7]. Na spracovanie 

získaných údajov sa použil program MS Office Excel 2010 a štatistická analýza bola vykonaná 

pomocou programu IBM SPSS Statistics 20, kde sme použili párový t-test. 

 

Výsledky a diskusia 

V nasledujúcich tabuľkách môžeme vidieť porovnanie zubného veku (DA), 

chronologického veku (CA) ako aj rozdiely medzi DA a CA (DA-CA) s použitím 

Demirjianovej, Goldsteinovej a Tannerovej metódy (1973) a metódy podľa Willemsa et al. 

(2001) u chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových skupinách.  

Výsledky párového t-testu ukázali, že priemerný CA u dievčat podľa Willemsovej et al. 
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metódy bol 14,77 ± 3,23 roka a priemerný DA bol 13,69 ± 2,78. Priemerný rozdiel medzi 

zubným a chronologickým vekom bol 0,91 ± 3,31 roka. Zubný vek u dievčat bol vo väčšine 

prípadov podhodnotený, ale k nadhodnoteniu veku u dievčat došlo vo vekových kategóriách 

päťročných, osemročných, deväťročných a trinásťročných dievčat (tab. 1). 

 

Tab. 1. Porovnanie medzi chronologickým a zubným vekom u dievčat podľa metódy Willemsa et al.  

(CA – chronologický vek; DA – zubný vek; SD – smerodajná odchýlka) 

 

Vekové 

kategórie 

Počet 

(N) 

Priemer 

(CA) 

SD (CA) Priemer 

(DA) 

SD (DA) Priemer 

(DA-CA) 

SD 

(DA-CA) 

5,00–5,99 1 5,77 – 7,00 – 1,17 – 

6,00–6,99 4 6,48 0,25 6,33 0,58 -1,46 3,49 

7,00–7,99 2 7,56 0,23 7,00 1,41 -0,57 1,09 

8,00–8,99 5 8,46 0,33 8,80 1,30 0,08 1,22 

9,00–9,99 5 9,71 0,30 10,40 3,29 0,75 3,12 

10,00–10,99 14 10,37 0,22 10,29 2,16 -0,19 2,00 

11,00–11,99 5 11,37 0,39 11,00 1,00 -0,45 1,12 

12,00–12,99 5 12,45 0,23 11,75 2,22 -2,88 5,83 

13,00–13,99 17 13,61 0,23 13,94 1,25 0,38 1,23 

14,00–14,99 13 14,48 0,31 14,67 1,07 -0,92 4,13 

15,00–15,99 17 15,46 0,29 14,53 1,33 -0,89 1,40 

16,00–16,99 36 16,51 0,30 14,63 1,26 -2,26 2,63 

17,00–17,99 64 17,46 0,26 15,48 1,25 -2,26 2,63 

Spolu 188 14,77 3,23 13,69 2,78 -0,91 3,31 

 

Priemerný CA u chlapcov podľa Willemsovej et al. metódy bol 14,75 ± 2,89 roka a 

priemerný DA bol 13,89 ± 2,49. Priemerný rozdiel medzi zubným a chronologickým vekom 

bol 0,54 ± 3,13 roka. Zubný vek u chlapcov podľa Willemsovej et al. metódy bol vo väčšine 

prípadov nadhodnotený. Zubný vek bol podhodnotený vo vekových kategóriách deväťročných, 

štrnásťročných, pätnásťročných, šestnásťročných a sedemnásťročných chlapcov (tab. 2). 

Výsledky párového t-testu ukázali, že priemerný CA u dievčat podľa Demirjianovej, 

Goldsteinovej a Tannerovej metódy bol 14,77 ± 3,23 roka a priemerný DA bol 13,32 ± 3,26. 

Priemerný rozdiel medzi zubným a chronologickým vekom bol 1,20  ± 5,20 roka. Zubný vek 

u dievčat bol takmer vo všetkých prípadoch podhodnotený a k nadhodnoteniu veku u dievčat 

došlo iba u sedemnásťročných dievčat (tab. 3). 
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Tab. 2. Porovnanie medzi chronologickým a zubným vekom u chlapcov podľa metódy Willemsa et al. 
(CA – chronologický vek; DA – zubný vek; SD – smerodajná odchýlka) 

 

Vekové 

kategórie 

Počet 

(N) 

Priemer 

(CA) 

SD (CA) Priemer 

(DA) 

SD (DA) Priemer 

(DA-CA) 

SD 

(DA-CA) 

5,00–5,99 2 5,49 0,31 6,00 0,00 0,10 0,19 

6,00–6,99 2 6,31 0,12 6,50 0,71 0,44 0,87 

7,00–7,99 2 7,43 0,22 8,50 0,71 1,21 0,73 

8,00–8,99 6 8,60 0,36 9,83 3,19 1,33 2,96 

9,00–9,99 6 9,57 0,19 9,17 1,17 -0,57 0,96 

10,00–10,99 7 10,25 0,29 11,00 2,31 0,73 2,07 

11,00–11,99 12 11,64 0,29 11,75 1,36 0,06 1,48 

12,00–12,99 10 12,63 0,34 12,80 1,69 0,19 1,57 

13,00–13,99 17 13,57 0,30 13,71 1,49 0,07 1,40 

14,00–14,99 25 14,50 0,28 14,46 1,38 -0,63 3,14 

15,00–15,99 23 15,44 0,30 14,96 1,30 -0,54 1,30 

16,00–16,99 41 16,57 0,31 15,00 1,32 -1,58 1,43 

17,00–17,99 52 17,20 0,30 15,27 1,05 -2,29 0,99 

Spolu 205 14,75 2,89 13,89 2,49 -0,54 3,13 

 

Tab. 3. Porovnanie medzi chronologickým a zubným vekom u dievčat podľa Demirjianovej, Goldsteinovej 

a Tannerovej metódy 

(CA – chronologický vek; DA – zubný vek; SD – smerodajná odchýlka) 

 
Vekové 

kategórie 

Počet 

(N) 

Priemer 

(CA) 

SD (CA) Priemer 

(DA) 

SD (DA) Priemer 

(DA-CA) 

SD 

(DA-CA) 

5,00–5,99 1 5,77 – 7,00 – -6,26 – 

6,00–6,99 4 6,48 0,25 7,00 0,00 -8,13 5,00 

7,00–7,99 2 7,56 0,23 7,50 0,71 -5,12 6,58 

8,00–8,99 5 8,46 0,33 8,20 1,64 -3,78 7,10 

9,00–9,99 5 9,71 0,30 10,00 3,46 -4,64 2,54 

10,00–10,99 14 10,37 0,22 9,29 1,59 -5,15 4,71 

11,00–11,99 5 11,37 0,39 9,60 1,43 -3,11 3,48 

12,00–12,99 5 12,45 0,23 11,25 2,87 -6,42 6,89 

13,00–13,99 17 13,61 0,23 13,18 2,51 -1,05 3,54 

14,00–14,99 13 14,48 0,31 14,67 1,67 -1,90 5,13 

15,00–15,99 17 15,46 0,29 14,41 2,43 -1,00 4,04 

16,00–16,99 36 16,51 0,30 13,97 2,84 -1,08 4,52 

17,00–17,99 63 1746 0,26 15,36 1,69 0,41 4,12 

Spolu 187 14,77 3,23 13,32 3,26 -1,20 5,20 

 

Priemerný CA u chlapcov podľa Demirjianovej, Goldsteinovej a Tannerovej metódy 

bol 14,75 ± 2,89 roka a priemerný DA bol 13,89 ± 2,99. Priemerný rozdiel medzi zubným 

a chronologickým vekom bol 0,63 ± 4,16 roka. Zubný vek u chlapcov bol vo väčšine prípadov 

podhodnotený a k nadhodnoteniu veku došlo vo vekových kategóriách trinásťročných 

a štrnásťročných, chlapcov (tab. 4). 

Bolo uskutočnených množstvo štúdií, ktoré skúmali presnosť Demirjianovej, 

Goldsteinovej a Tannerovej metódy a ich výsledky sa líšia. Niektorí autori v štúdiách zistili, že 

Demirjianova, Goldsteinova a Tannerova metóda bola presná na študovanú populáciu [3;8;9], 

zatiaľ čo iní zdôraznili rôzne obmedzenia tejto metódy [4;10]. 
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Tab. 4. Porovnanie medzi chronologickým a zubným vekom u chlapcov podľa Demirjianovej, 

Goldsteinovej a Tannerovej metódy 

(CA – chronologický vek; DA – zubný vek; SD – smerodajná odchýlka) 

 
Vekové 

kategórie 

Počet 

(N) 

Priemer 

(CA) 

SD (CA) Priemer 

(DA) 

SD (DA) Priemer 

(DA-CA) 

SD 

(DA-CA) 

5,00–5,99 2 5,49 0,31 6,50 0,71 -3,73 8,52 

6,00–6,99 2 6,31 0,12 8,00 0,00 -7,28 0,11 

7,00–7,99 2 7,43 0,22 8,00 0,00 -5,52 1,13 

8,00–8,99 6 8,60 0,36 10,17 3,06 -1,64 5,51 

9,00–9,99 6 9,57 0,19 8,33 0,82 -3,37 2,50 

10,00–10,99 7 10,25 0,29 10,14 2,80 -3,69 3,26 

11,00–11,99 12 11,64 0,29 11,08 1,31 -3,05 3,64 

12,00–12,99 10 12,63 0,34 12,60 2,80 -0,44 5,15 

13,00–13,99 17 13,57 0,30 13,24 2,64 2,05 4,49 

14,00–14,99 25 14,50 0,28 14,88 2,03 0,54 4,94 

15,00–15,99 23 15,44 0,30 14,30 2,82 -2,09 3,11 

16,00–16,99 41 16,57 0,31 15,20 2,02 -0,08 3,94 

17,00–17,99 52 17,2 0,30 15,62 1,37 -0,43 2,88 

Spolu 205 14,75 2,89 13,89 2,99 -0,63 4,16 

 

V štúdii Ambarkova et al. (2014), v ktorej sa porovnávala použiteľnosť Demirjianovej, 

Goldsteinovej a Tannerovej metódy a Willemsovej et al. metódy na macedónskych deťoch, 

autori zistili, že obe metódy významne nadhodnotili zubný vek v porovnaní s chronologickým 

vekom. U chlapcov bolo nižšie nadhodnotenie preukázané pomocou Willemsovej et al. metódy, 

a to 0,52 ± 0,87 roka a nadhodnotenie použitím Demirjianovej, Goldsteinovej a Tannerovej 

metódy bolo 1,06 ± 1,07 roka. U dievčat bolo nadhodnotenie pomocou Willemsovej et al. 

metódy 0,33 ± 0,83 roka a použitím Demirjianovej, Goldsteinovej a Tannerovej metódy 1,17 ± 

0,98 roka. Willemsova et al. metóda bola najpresnejšia, zatiaľ čo Demirjianova, Goldsteinova 

a Tannerova metóda na výpočet zubného veku nie je vhodná pre deti pochádzajúce 

z Macedónska [11]. 

V našej štúdii bol zubný vek najviac nadhodnotený u chlapcov použitím Willemsovej 

et al. metódy, a to konkrétne u deväťročných, štrnásťročných, pätnásťročných, šestnásťročných 

a sedemnásťročných chlapcov. Zatiaľ, čo k najnižšiemu nadhodnoteniu došlo použitím 

Demirjianovej, Goldsteinovej a Tannerovej metódy u dievčat, kedy bol zubný vek 

nadhodnotený iba vo vekovej kategórii sedemnásťročných dievčat.  

 

Záver 

Nadhodnotenie veku jedincov nie je prípustné z etického a trestno-právneho hľadiska, 

teda keď je dieťa považované a ďalej posudzované ako dospelý jedinec. Z tohto dôvodu je 

potrebné poznať čo najspoľahlivejšiu metodiku odhadu biologického, resp. zubného veku, ktorá 

najlepšie koreluje s vekom chronologickým. Výsledky našej štúdie ukazujú, že najviac 
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nadhodnotený vek bol v slovenskej populácii u chlapcov použitím Willemsovej et al. metódy, 

kedy bol zubný vek nadhodnotený u päťročných až osemročných chlapcov a desaťročných až 

trinásťročných chlapcov a na druhej strane najmenej nadhodnotený vek bol u dievčat použitím 

Demirjianovej, Goldsteinovej a Tannerovej metódy. Výsledky našej štúdie nepreukazujú, že 

metóda podľa Demirjiana, Goldsteina a Tannera nie je vhodná na odhad veku u nedospelých 

jedincov v slovenskej populácii, nakoľko výsledky nenaznačujú významné nadhodnotenie veku 

v jednotlivých vekových kategóriách, k nadhodnoteniu prišlo iba vo vekovej kategórii 

sedemnásťročných dievčat. Naopak, v našej štúdii môžeme sledovať významné nadhodnotenie 

veku u chlapcov použitím Willemsovej et al. metódy. Všetky nadhodnotenia veku sú v nižších 

vekových kategóriách, teda nie je to vo vekovej kategórii šestnásť a viac ročných, kedy by 

nadhodnotenie veku mohlo spôsobiť posudzovanie nedospelých jedincov ako 18-ročných 

dospelých a trestno-právne zodpovedných. 
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Abstract 

The effect of neonatal oxytocin administration on BDNF distribution in the rat hippocampus 

One of the crucial molecules involved in the regulation of hippocampal neurogenesis is oxytocin. Another 

molecule implicated in the modulation of hippocampal neurogenesis is the brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF). Impaired production of BDNF and OXT can result in a disruption of neurogenesis and lead to various 

neurodevelopmental disorders. Therefore is important to investigate the role of oxytocin in BDNF signalling 

pathways. The aim of the present study was to determine the effect of oxytocin administration in early development 

on BDNF levels and its precursors in the hippocampus. The results show that changes in the precursor and mature 

forms of BDNF induced by oxytocin in the early postnatal development are specific to different parts of the 

hippocampus. 

 

Keywords: neurogenesis; oxytocin; brain- derived growth factor; precursor and mature form 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Najväčšiu pozornosť z neurogénnych zón v mozgu, najmä pre jeho zapojenie do vyšších 

kognitívnych funkcií, tvorby pamäťových stôp a modulácií správania, priťahuje práve 

hipokampus [1]. V tejto oblasti pretrváva aktívna neurogenéza, ktorá zahŕňa tri kľúčové 

procesy: bunkovú proliferáciu, diferenciáciu neurónov a prežívanie buniek [2]. Tieto základné 

procesy neurogenézy podliehajú kontrole a regulácii viacerými faktormi. Jedným z nich je aj 

neuropeptid oxytocín, ktorý ovplyvňuje mnoho periférnych aj centrálnych procesov, pričom sa 

dokázal aj jeho vplyv na proliferáciu a diferenciáciu neuronálnych buniek v oblasti hipokampu 

[3, 4]. Na rôznorodých funkciách hipokampu, ako je modulácia správania a zapojenie do 

procesov neurogenézy, sa podieľa aj neurotrofín BDNF (z anglického brain- derived growth 

factor). Rozlišujeme 2 typy BDNF faktora a to prekurzorovú BDNF (proBDNF), z ktorej 

proteolytickým štipením vzniká zrelá BDNF (mBDNF) forma. Svoje účinky sprostredkúvajú 

cez 2 rôzne receptory a to s tropomyozínkinázou spriahnutý receptor B (TrkB) pre zrelú formu 

mBDNF a pan-neurotrofínovy receptor p75 (p75NTR) pre proBDNF. Receptor p75NTR je 

súčasťou skupiny receptorov pre tumor nekrotizujúce faktory a jeho účinky sú antagonistické 

voči účinkom sprostredkovaných TrkB receptorom [5]. Kým aktivácia Trk dráh reguluje rast, 

prežívanie, diferenciáciu, funkciu a plasticitu neuronálnych buniek, väzba prekurzorových 

foriem na p75NTR receptor zvyšuje apoptózu [6, 7]. Na vysvetlenie rozdielnych účinkov 
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proBDNF a zrelého BDNF v mozgu bola navrhnutá teória Yin a Yang. Zatiaľ čo vyššie hladiny 

proBDNF sú spájané so vznikom depresie a dokonca s atrofickými zmenami v mozgu, zrelá 

forma BDNF, je naopak, prednostne spájaná s pozitívnymi účinkami na neurogenézu [8, 9]. 

Účinky BDNF na cieľové bunky závisia od pomeru zrelej formy k prekurzorovej forme 

a tiež od typu receptorov kodistribuovaných na povrchu bunky. Zmeny v produkcii BDNF aj 

oxytocínu boli detegované v prípade rôznych neurovývinových ochorení, ako je schizofrénia, 

depresia, porucha autistického spektra a iné [8 - 10]. U mnohých z týchto porúch bola zistená 

zmena zastúpenia vývinových štádií neuronálnych buniek (od progenitorov až po zrelé 

neuróny), ktorú bolo možné čiastočne korigovať aplikáciou BDNF alebo oxytocínu [8, 11]. 

Vzájomné ovplyvnenie resp. prepojenie týchto faktorov, nie je stále celkom známe. 

Zaujímavým objavom bolo dokázanie vplyvu BDNF na produkciu oxytocínu, a to moduláciou 

prežitia magnocelulárnych a parvocelulárnych neurónov produkujúcich oxytocín  [12, 13].  

To, či aj aplikácia oxytocín ovplyvní produkciu BDNF a pomer zrelej a prekurzorovej 

formy v rôznych ranných štádiách vývinu zostáva otázkou. Preto cieľom práce bolo určiť vplyv 

neonatálneho podania oxytocínu na BDNF a jeho možný vplyv na zastúpenie prekurzorovej a 

zrelej formy BDNF v rôznych častiach hipokampu potkanov. 

 

Materiál a metódy 

V experimente sa použili neonatálne samce Wistar potkanov (n = 6 / skupina), ktorým 

bol na 2. a 3. postnatálny (P2, P3) deň v ranných hodinách (8:00 – 8:30) subkutánne podaný 

oxytocín (0,1 μg/μl; 50 μl/zviera) alebo fyziologický roztok (50 μl/zviera) [14, 15]. Na 5. 

postnatálny deň (P5) boli z mozgov experimentálnych zvierat bilaterálne izolované hipokampy 

a následne boli vo vzorkách, prostredníctvom qPCR, hodnotené zmeny génových expresií 

markerov rastového faktora BDNF a jeho receptora TrkB. Pre účely imunohistochémie (IHC) 

sa pristúpilo na P5 deň ku transkardiálnej perfúzií. Získané mozgy sa počas noci (cca 16 hodín) 

ponechali vo fixačnom roztoku pri 4°C a nasledujúci deň vložili do fosfátového pufra (PBS) s 

0,01% azidom sodným, kde boli uložené v chlade (4°C) do ďalšieho použitia. Experimenty 

podliehali schváleniu Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky číslo: 

2375-3/2020-220. 

 

Analýza génovej expresie 

Celková RNA bola z hipokampov izolovaná fenol-chloroformovou metódou [16]. 

Koncentrácia a čistota izolovanej RNA bola stanovená spektrofotometricky použitím 

NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, USA). Prepis 1 μg RNA do cDNA sa uskutočnil 
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prostredníctvom High Capacity cDNA Reverse Transcription Kitu (ThermoFisher, USA). Pre 

analýzu génovej expresie pomocou Real Time PCR sa využil SYBRTM Green Master Mix kitu 

(Thermo Fisher Scientific, USA) boli použité 0,2 μl 96-jamkové platničky a termálny cykler 

QuantStudioTM 5 (Thermo Fisher Scientific, USA). Primery pre jednotlivé sledované gény sú 

uvedené v tabuľke č. 1, ako referenčný gén (housekeeper) sa zvolil S18. Zmeny génovej 

expresie boli hodnotené Livakovou metódou 2-ΔΔCt [17]. Štatisticky významné rozdiely boli 

hodnotené pomocou Studentovho nepárového T-testu oproti kontrolnej WT skupine s 

aplikovaným fyziologickým roztokom. Za štatisticky významný rozdiel bola považovaná 

hodnota *p < 0,05. 

 

Tab. 1. Sekvencia použitých primerov Primery použité v RT PCR špecifické pre Wistar potkany 

 

Gén Gene bank Sekvencia primerov 

S18 NM_213557 
FW: CATTGACTGGCTCAGCGTGT 

RV: CGGTGTGTACAAAGGGCAGG 

Bdnf NM_001270634.1 
FW: AAAACCATAAGGACGCGGACTT 

RV: AAAGAGCAGAGGAGGCTCCAA 

TrkB M33385.1 
FW: CGCCCTGTGAGCTGAACTCTG 

RV: CTGCTTCTCAGCTGCCTGACC 

 

Imunohistochemická analýza 

Voľne plávajúce 50 µm hrubé rezy mozgu s hipokampom (5 – 6 rezov/zviera) boli 

nakrájané pomocou vibratomu (Campden Instruments LTD, VB). Po premytí s chladeným PBS 

sa rezy inkubovali 1 hodinu pri RT v PBS doplnenom o 2% BSA (hovädzí sérový albumín), 

3% normálne kozie sérum (NGS), 0,01% Triton X-100. Po hodine došlo k pridaniu primárnych 

protilátok: kuracia proBDNF (1:200; Merck-Millipore, UK) a králičia mBDNF (1:200; 

Alomone, Izrael) s ktorými boli rezy inkubované pri teplote 4°C cez noc. Po premytí 2-3x s 

PBS po 5 - 10 min sa rezy 90 minút inkubovali s prislúchajúcimi fluorescenčnými 

sekundárnymi protilátkami anti-kura Alexa Fluor®647 (1:500; pôvod koza; Thermo Fisher 

Scientific; Slovensko) a anti-králik Alexa Fluor® 555 (1:500; pôvod koza;  Abcam; UK). Ako 

negatívna kontrola boli rezy inkubované so sekundárnymi protilátkami bez pridania primárnej 

protilátky, pričom všetky kroky farbenia ostali zachované. Po poslednom premytí (3x s PBS) 

boli jadrá buniek vizualizované pridaním 300 nM DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) na 20 

minút. Rezy sa opätovne premyli s PBS, preniesli na podložné sklíčka, kde sa nechali vysušiť 

a zafixovať s Fluoromontom G. Rezy boli snímané pri 20 násobnom zväčšení objektívu 

pomocou mikroskopu Apoptome 2 (Zeiss, Germany). V jednotlivých oblastiach ľavej a pravej 
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časti hipokampu (CA1, CA3 a DG) sme definovali tri oblasti záujmu (ROI), kde sme 

kvantifikovali intenzitu prislúchajúcich protilátok pomocou FIJI/IMAGE J softvéru 

(https://imagej.nih.gov/ij/docs/faqs.html). Zmeny intenzít boli hodnotené prostredníctvom 

Studentovho nepárového T-testu. Za štatisticky významný rozdiel bola považovaná hodnota *p 

< 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Na úrovni génovej expresie stanovovanej z celého tkaniva hipokampu pomocou qPCR, 

nedošlo k žiadnym signifikantným zmenám BDNF ani jeho receptoru (Graf 1). 

 

 
 

Obr. 1. Vplyv oxytocínu na génovú expresie markerov BDNF a prisluchajúceho TrkB rececptora v 

hipokampe P5 Wistar potkanov Génová expresia bola meraná pomocou qPCR a vypočítaná Livakovou 

metódou pre stanovenie relatívnej génovej expresie (2-ΔΔCt) [15]. Namerané dáta sú vyjadrené ako priemer 

±SEM, n=4-6. Ako referenčný gén bol použitý S18. Signifikantné rozdiely v porovnaní s kontrolnou skupinou 

boli hodnotené Studentovým nepárovým T-testom. Bdnf - mozgový neurotrofný faktor; TrkB - s tyrozínkinázou 

spriahnutý receptor B 

 

Zastúpenie prekurzorovej a maturovanej formy BDNF po aplikácií oxytocínu bolo 

hodnotené v jednotlivých štruktúrach hipokomapu pomocou imunohistochémickej analýzy. 

Signifikantné zmeny v zastúpení pro/mBDNF po poddaní oxytocínu boli detegované najmä v 

CA1 oblasti hipokampu (Graf 2A), kedy na P5 došlo k  zvýšeniu množstva ako prekurzorovej 

BDNF tak aj zrelej formy BDNF. Na druhej strane v CA3 oblasti na P5 deň (Graf 2B) došlo po 

podaní oxytocínu k poklesu v množstve mBDNF.  

 



97 
 

 

 
Obr. 2. Účinok subkutánnej aplikácie oxytocínu na zastúpenie prekurzorovej a zrelej formy BDNF 

v oblasti CA1 (A), CA3 (B) a DG (C) hipokampu Wistar potkana na P5 deň Vedľa grafov sa nachádzajú 

reprezentatívne obrázky kontrolnej skupiny jednotlivých oblastí hipokampu. V každej analyzovanej oblasti 

hipokampu (CA1, CA3, DG) sa stanovili 3 regióny záujmu (ROI) a hodnotila sa celková intenzita signálu 

proBDNF (červená) a mBDNF (zelená) v ROI použitím programu Fiji/ImageJ. Grafy znázorňujú efekt 

neonatálneho podania 0,1 μl/ug oxytocínu (sivé stĺpce) a fyziologického roztoku (čierne stĺpce) na zmenu 

zastúpenia foriem BDNF, priemer ± SEM (n = 70 - 100). Všetky štatistické analýzy sa uskutočnili 

prostredníctvom Studentovho nepárového T-testu, *p ˂ 0,05 

 

Práve CA1 oblasť má zásadnú úlohu pri procesoch tvorby pamäte [18]. Navyše, štúdia 

uskutočnená Davies a kol. [19] naznačuje, že najväčší vplyv oxytocínu je pozorovaný najmä v 

oblasti CA1. Keďže u oxytocínu a podobne aj BDNF bol potvrdený vplyv na správanie, 

môžeme predpokladať, že oxytocín potencuje účinok BDNF v tejto oblasti. Zmeny v CA1 

oblasti v priebehu postnatálného vývinu korelujú s predpokladanými zmenami proBDNF a 

mBDNF, kedy postnatálne množstvo proBDNF postupne klesá a mBDNF narastá.  



98 
 

Záver 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že podaním oxytocínu vyvolané zmeny v 

prekurzrovej a zrelej forme BDNF v skorých postnatálnych štádiách vývinu, sú špecifické pre 

jednotlivé časti hipokampu. Informácie získané z celého tkaniva, v našom prípade génová 

expresia, neodráža signifikantné zmeny odohrávajúce sa napríklad v CA1 a DG. 
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Abstract 

Risk assessment of ifosfamide in the renal cells in vitro 

Human primary renal epithelial cells of the proximal tubule play a key role in the detoxification and 

elimination of xenobiotics and their metabolites. They are also the primary target of the toxic effect of xenobiotics. 

In this project, we used these cells to evaluate the biological effect of ifosfamide (IFO), a chemotherapeutic drug 

used to treat many types of cancer. We treated human primary renal epithelial cells of the proximal tubule (TH-1 

cells) with IFO and demonstrated its genotoxic and cytotoxic effect. In our experiments, we monitored the survival 

of TH-1 cells after IFO treatment for 2 hours and 24 hours. We observed a dose- and time-dependent decline of 

cell survival rate upon IFO treatment with IC50 21,11 mM. Moreover, high levels of micronuclei and increased 

DNA damage demonstrated the genotoxic effect of the test substance. 

 

Keywords: xenobiotics; toxicity; ifosfamide; kidneys 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Xenobiotiká označujú chemické látky, ktoré sa prirodzene nevyskytujú v živých 

organizmoch. Tieto látky môžu mať toxické účinky a môžu výrazne ovplyvňovať stav buniek 

alebo zhoršovať ich biologické funkcie. O toxicite rozhoduje hlavne množstvo xenobiotík, 

ktoré do organizmu vstupuje a doba, počas ktorej je organizmus vystavený pôsobeniu 

xenobiotík. Za xenobiotiká považujeme napríklad lieky, pesticídy, priemyselné chemikálie 

a iné [1].  

Ifosfamid (IFO) je alkylačné oxazafosforínové činidlo, ktoré sa využíva pri liečbe 

širokého spektra rakovín. Medzi tieto rakoviny patrí napríklad nádor semenníkov zo 

zárodočných buniek, sarkóm mäkkých tkanív, Ewingov sarkóm, rakovina krčka maternice, 

pokročilý karcinóm močového mechúra, Non-Hodgkinov lymfóm, Hodgkinov lymfóm, 

karcinóm pľúc, osteosarkóm, rakovina vaječníkov alebo rakovina týmusu [2]. 

Jedným z najdôležitejších orgánov v metabolizme xenobiotík sú obličky a je dôležité, 

aby sme poznali úlohu, ktorú obličky zohrávajú pri metabolizme xenobiotík. Funkčnou 

jednotkou obličiek je nefrón, ktorý je pri metabolizme xenobiotík dôležitým miestom pre 

filtráciu, a proximálny tubul, v ktorom dochádza k reabsorpcii a sekrécii xenobiotík [3]. 

Aktívny transport xenobiotík je zabezpečovaný polarizovanou konfiguráciou epiteliálnych 

buniek proximálneho tubulu [4]. 

mailto:lucia.balintova@savba.sk
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V posledných desaťročiach sa do popredia dostávajú zložitejšie in vitro systémy, ktoré 

umožňujú lepšie napodobniť štruktúru a interakcie buniek, tkanív a orgánov aj v ľudskom 

organizme. Takáto kultivácia spolu s použitím mikrofluidného zariadenia poskytuje možnosti 

využitia aj pri toxikologickom hodnotení rizík xenobiotík, navyše v dynamických 

podmienkach. Naším cieľom je testovať toxicitu IFO na bunkovej línii TH-1. Kombináciou 

metód, ktoré slúžia na určenie metabolickej aktivity buniek, detekciu jednovláknových zlomov 

a sledovanie mikrojadier, získame informácie o vplyve vybraného xenobiotika na renálne 

bunky, ktoré môžu byť použité pri ďalšom výskume. 

 

Materiál a metódy 

TH-1 

Bunková línia TH-1 je odvodená z ľudských primárnych renálnych epitelových buniek 

proximálneho tubulu. Na kultiváciu buniek TH-1 sme používali nízkoglukózové DMEM 

obohatené o fetálne bovinné sérum a antibiotiká penicilín G a streptomycín. 

MTT test 

Tento kolorimetrický test slúži na určenie bunkovej metabolickej aktivity. Živé bunky 

obsahujú NAD(P)H-dependentné oxidoreduktázové enzýmy, ktoré majú schopnosť redukovať 

MTT farbičku 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazoliumbromid na nerozpustný 

formazán, ktorý má fialovú farbu. 

Pred MTT testom sme bunky nasadili na 96-jamkové platničky v počte 1,5 x 104 

buniek/jamka. Akonáhle bunky narástli minimálne na 80%, ovplyvnili sme ich 0,5 mM; 1 mM; 

2,5 mM; 5 mM; 7,5 mM; 10 mM; 12,5 mM; 25 mM; 50 mM; 75 mM a 100 mM IFO po dobu 

2 a 24 hodín. Po ovplyvnení sme z buniek odsali médium a pridali sme MTT farbičku s médiom 

na 3 hodiny. Vznikol nám formazán, ktorý sme rozpúšťali pridaním dimetylsulfoxidu 

a vložením platničky na trepačku pri izbovej teplote na 30 min. Následne sme pomocou 

spektrofotometra Bio-Rad xMarkTM microplate spectrophotometer merali absorbanciu pri 

vlnovej dĺžke 540 nm a 690 nm. 

SCGE – jednobunková gélová elektroforéza 

Táto metóda sa používa na detekciu jednovláknových zlomov DNA v eukaryotických 

bunkách. Pred zahájením SCGE sme nasadili bunky v koncentrácii 2,5 x 105 buniek/jamka na 

6-jamkovú platničku. Po náraste na 80% sme bunky ovplyvňovali IFO s koncentráciami 1 mM, 

5 mM a 10 mM na 2 a 24 hodín. Po ovplyvnení sme požadované množstvo (3x105 buniek) 

preniesli do mikroskúmaviek s PBS. Mikroskúmavky sme scentrifugovali (25°C, 200 g, 5 

min), odsali supernatant a následne sme mikroskúmavky so sedimentom vložili do ľadovej 
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kocky. K bunkovému sedimentu sme potom pridali 0,75% LMP agarózu, ktorú sme 

v mikroskúmavke rozpipetovali. 50 μl bunkovej suspenzie sme napipetovali na podložné 

sklíčko potiahnuté s 1% NMP agarózou a prikryli krycím sklíčkom. Nechali sme zatuhnúť 

v chladničke v tme a následne sme odstránili krycie sklíčka. Podložné sklíčka s bunkami sme 

naukladali do kyvety, zaliali 50 ml lyzačného roztoku (100 ml lyzujúceho roztoku a 1 ml Triton-

X) a opäť vrátili na do chladničky. Po lýze sme podložné sklíčka naukladali na elektroforetický 

tank, zaliali sme ich elektroforetickým roztokom (0,3 mM NaOH a Na2EDTA 0,01 mM, pH > 

13) a po dobu 30 minút sme nechali odvíjať DNA v chladničke. Po odvíjaní sme spustili 

elektroforézu (19 V, 300 mA, 20 min), po ktorej skončení sme podložné sklíčka opäť naukladali 

do kyvety. V kyvetách sme sklíčka premyli najskôr neutralizačným roztokom (0,4 M Tris-HCl) 

2 x 10 min a nakoniec sme ich fixovali etanolom po dobu 3-4 minúty. Sklíčka sme povyberali 

na stojan a nechali uschnúť. Pred vyhodnotení sme bunky na sklíčku farbili 20 μl etidíum 

bromidu s koncentráciou 5 μg/ml. Na vyhodnocovanie sme používali fluorescenčný mikroskop 

Axio Imager so softvérom Metafer 3.6, ktorý v jednej vzorke vyhodnotil hladiny poškodenia 

DNA na základe obsahu DNA v chvoste v 150 bunkách. 

Mikrojadrový test  

Test slúži na sledovanie poškodenia chromozómov alebo porúch deliaceho vretienka. 

Pred mikrojadrovým testom sme nasadili bunky v koncentrácii 1,5 x 105 buniek/miska na 60 

mm Petriho misky. Tieto bunky sme na druhý deň ovplyvnili IFO s rôznymi koncentráciami (1 

mM, 5 mM a 10 mM) na 2 a 24 hod. Po ovplyvnení sme odsali médium z misiek a fixovali sme 

ich 5 ml ľadového fixačného roztoku (99,5% etanol a 99% kyselina octová v pomere 3:1) na 

misku po dobu 15 minút pri laboratórnej teplote. Následne sme fixačný roztok zliali a bunky 

premyli destilovanou vodou a nechali cez noc vysušiť v digestore. Na druhý deň sme bunky na 

suchých Petriho miskách zafarbili DAPI:Mc´Ilvaine roztokom s koncentráciou 0,2 μg/ml a to 

tak, že sme pipetovali 5 ml roztoku na Petriho misku a ihneď sme misky uchovali v tme po 

dobu 40 minút. Následne sme farbiaci roztok zliali, misky s fixovanými bunkami sme premyli 

Mc´Ilvainovym roztokom, ktorý sme taktiež zliali a nakoniec sme misky premyli destilovanou 

vodou a nechali opäť cez noc vysušiť v tme. 

Pred hodnotením mikrojadier na fluorescenčnom mikroskope sme na Petriho misku 

kvapli 2 kvapky glycerolu a každú kvapku sme prekryli krycím sklíčkom. Výsledky sme 

vyhodnocovali na fluorescenčnom mikroskope Olympus BX51 pri 20x zväčšení. Na každej 

Petriho miske sme hodnotili 2x1000 buniek a sledovali, či sa dané bunky nachádzajú 

v interfáze, apoptóze/nekróze, mitóze alebo obsahujú mikrojadrá. 
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Výsledky a diskusia 

Pri skúmaní cytotoxického efektu liečiva IFO sme pri 2 hodinovom vplyve zaznamenali 

takmer rovnomerný pokles prežívania buniek so zvyšujúcou sa koncentráciou IFO (Obr. 1). Pri 

75 mM IFO bola viabilita buniek približne 39% a pri najvyššej koncentrácii iba približne 11%. 

Pri detekcii poškodenia na úrovni chromozómov sme rovnako zaznamenali zvyšujúci sa počet 

mikrojadier s rastúcou koncentráciou (Obr. 2). Pri poškodení DNA sme nezaznamenali žiadne 

významné rozdiely po 2 hodinovom vplyve liečiva IFO (Obr. 3) v porovnaní s kontrolou. 

Po 24 hodinovom ovplyvnení (Obr. 1) sme pozorovali výrazný cytotoxický efekt IFO 

na bunky TH-1. Už pri koncentrácii 0,5 mM bolo prežívanie buniek o 8% menšie voči kontrole. 

50% prežívanie buniek sme vypočítali vďaka hodnote IC50, ktorá bola pri koncentrácii 21,11 

mM. Pri koncentrácii 50 mM klesla viabilita až pod 10%. Hladina mikrojadier pri 24 

hodinovom vplyve rástla so zvyšujúcou koncentráciou a bola výrazne vyššia ako pri 2 

hodinovom vplyve (Obr. 2). IFO spôsobil po 24 hodinovom vplyve pri koncentráciach 5 mM 

a 10 mM veľmi vysoké poškodenie DNA oproti 2 hodinovému vplyvu (Obr. 3). Vysoká hladina 

mikrojadier a vysoké poškodenie DNA dokazujú genotoxický efekt skúmanej látky. 

 

 

 
Obr. 1. Viabilita buniek TH-1 po 2 a 24 hodinovom vplyve IFO 

Krivka predstavuje priemer ± sd z minimálne troch nezávislých experimentov 
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Obr. 2. Hladina mikrojadier stanovená v TH-1 bunkách po 2 a 24 hodinovom vplyve IFO 

Stĺpce predstavujú priemer ± sd z minimálne troch nezávislých experimentov. Štatisticky preukázateľné rozdiely 

medzi kontrolou a danou koncentráciou na hladine preukázateľnosti *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

 
 

Obr. 3. Hladiny poškodenia DNA v bunkách TH-1 po 2 a 24 hodinovom vplyve IFO 

Stĺpce predstavujú priemer ± sd z minimálne troch nezávislých experimentov. Štatisticky preukázateľné rozdiely 

medzi kontrolou a danou koncentráciou na hladine preukázateľnosti *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

Záver 

Pri používaní liečiv je dôležité poznať účinnosť a rovnako aj bezpečnosť liečiva. 

V našej práci sme hodnotili vplyv IFO na bunky proximálneho tubulu, pričom sme zisťovali 

cytotoxicitu a genotoxicitu tohto liečiva. IFO ako antineoplastické chemoterapeutikum 

vykazuje nefrotoxický efekt, ktorý je jedným z najčastejších vedľajších účinkov liečiv. Naše 

výsledky je možné použiť pre ďalší výskum, v ktorom by pre hodnotenie bezpečnosti 

xenobiotík bolo použité multiorgánové prepojenie. 



104 
 

 

Poďakovanie 

Projekt bol podporený projektom VEGA 2/0121/21. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Patterson A. D., Gonzalez F. J., Idle J. R. (2010) Chem. Res. Toxicol. 23(5), p. 851  

[2] Zalupski M., Baker L. H. (1988). J. Natl. Cancer Inst. 80(8), p. 556 

[3] Chang S. Y., Weber E. J., Nes K. V., et al. (2016) Clin. Pharmacol. Ther. 100(5), p. 464 

[4] Jang K. J., Suh K. Y. (2010) Lab. Chip. 10(1), p. 36 

  

http://pubs.acs.org/journals/crtoec/index.html


105 
 

Familiárny výskyt imunodeficiencie vo vzťahu k novoidentifikovanému 

variantu v RAC2 géne 
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Abstract 

Familial immunodeficiency syndrome related to a novel variant in RAC2 gene 

Despite the advances in molecular medicine, immunodeficiencies remain a major challenge in both 

patients’ detection and diagnosis. Immunodeficiencies due to mutations in RAC2 gene are one of these challenges. 

RAC2 protein, being expressed exclusively in hematopoietic system, is crucial for maintenance of homeostasis of 

the immune system. To date, there are nine previously described variants in RAC2 associated with immune system 

impairment. Here we describe a novel missense variant in RAC2 identified by whole exome sequencing approach 

which has predicted pathogenic deleterious effect on patients´ immune system. We describe a family of four 

members presented with lymphopenia and mild primary T lymphocyte disorder sharing this novel variant, which 

presence was analysed and verified by Sanger sequencing. 
 

Keywords:  RAC2; lymphopenia; T cell; imunodeficiency; whole exome sequencing  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Proteín RAC2 (Ras-related C3 botulinum toxin substrate 2), patriaci do Rho rodiny 

guanozín trifosfatáz (GTPáz), je malý guanín-viažuci proteín kódovaný rovnomenným génom 

a exprimovaný výlučne v hematopoetických bunkách. Funguje ako „molekulárny spínač“, 

ktorý cykluje medzi aktívnym (GTP-viazaným) a inaktívnym (GDP-viazaným) stavom 

pomocou mechanizmu, ktorý je regulovaný interakciou so špecifickými faktormi, ktorými sú 

guanínové nukleotidové výmenné faktory, proteíny aktivujúce GTPázu a inhibítory disociácie 

guanínového nukleotidu [1]. RAC2 zohráva dôležitú úlohu napr. v génovej transkripcii, 

prežívaní buniek, bunkovej adhézii, produkcii reaktívnych foriem kyslíka, reorganizácii 

cytoskeletu, migrácii neutrofilov [2] a tiež pri vývoji a maturácii T a B lymfocytov [3,4].  

Podľa databázy Clinvar [5] a predchádzajúcich štúdií [6-9] je dosiaľ známych 30 

rôznych variantov v RAC2 klasifikovaných ako patogénnych, pravdepodobne patogénnych 

alebo s neznámou signifikanciou (Obr. 1A). Je známe, že v dôsledku zriedkavých variabilných 

mutácií RAC2 génu dochádza k vzniku niekoľkých foriem primárnych imunodeficiencií, 
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pričom dodnes je známych 9 patogénnych variantov popísaných spolu u 23 pacientov. 

Dominantne negatívna monoalelická mutácia, p.Asp57Asn, spôsobuje predovšetkým 

komplexnú dysfunkciu neutrofilov, no taktiež aj CD4+ T bunkovú lymfopéniu a leukocytózu 

[10-12]. Recesívna mutácia zapríčiňujúca vznik predčasného stop kodónu, p.Trp56*, 

zodpovedá za vznik bežnej variabilnej imunodeficiencie, ktorá sa vyznačuje závažnou B 

bunkovou lymfopéniou [13]. Oba tieto varianty majú za následok zníženie alebo absenciu 

tvorby RAC2 proteínu. Ďalších 5 variantov naopak spôsobuje abnormálnu funkciu vzniknutého 

proteínu, teda ide o tzv. gain-of-function mutácie. Autozomálne dominantne dedičná ťažká 

kombinovaná imunodeficiencia (p.Gly12Arg) [7], T aj B bunková lymfopénia (p.Glu62Lys) 

[14,15], kombinovaná imunodeficiencia s defektným vývojom a funkciou lymfoidných buniek 

(p.Gly15Asp, p.Pro29Arg, p.Pro34His, p.Asn92Thr) [8,9,16,17] a ťažká leukopénia zahŕňajúca 

neutrofily aj lymfocyty (p.Gln61Arg) [6] bola potvrdená u pacientov s takýmito variantmi. 

Sumárne, dostupné štúdie potvrdzujú, že rôzne typy mutácií v RAC2 sú zodpovedné za odlišné 

klinické fenotypy a pri gain-of-function mutáciách taktiež zdôrazňujú potrebu prísnej regulácie 

funkcie tohto proteínu. Na identifikáciu už spomínaných variantov bolo vo výraznej väčšine 

štúdií využité sekvenovanie novej generácie, konkrétne exómové sekvenovanie. Táto metóda 

umožnila exponenciálny nárast identifikácie nových génov asociovaných s primárnymi 

imunodeficienciami [18]. 

Cieľom našej práce bola identifikácia kauzálnych variantov u pacientov s klinickými 

prejavmi poruchy imunitného systému. Na dosiahnutie stanovených cieľov sme využili metódu 

exómového sekvenovania, ktorú nasledovalo overovanie prítomnosti variantov pomocou 

Sangerovho sekvenovania. V predloženej práci uvádzame nový potenciálne kauzálny variant 

v géne RAC2 v rodine s familiárnym výskytom lymfopénie.  

 

Materiál a metódy 

Klinické, imunologické a laboratórne údaje boli zozbierané retrospektívne z kombinácie 

písomných a elektronických zdravotných záznamov všetkých pacientov. Všetci účastníci štúdie 

poskytli písomný informovaný súhlas s účasťou na tejto štúdii. 

Všetky vzorky DNA boli získané izoláciou zo vzoriek plnej krvi pacientov pomocou 

izolačného kitu Gentra Puregene Blood Kit (Qiagen) použitého podľa pokynov výrobcu. 

Následne sa uskutočnilo sekvenovanie exómu, ktorému predchádzala príprava sekvenačnej 

knižnice pomocou kitu Nextera Rapid Capture Enrichment kit (Illumina) použitého podľa 

pokynov výrobcu. Samotné sekvenovanie sa uskutočnilo na platforme NextSeq 500 (Illumina). 

Po bioinformatickom spracovaní údajov sa ako kontrolná metóda na overenie prítomnosti 
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detegovaných variantov použilo Sangerovo sekvenovanie. Primery použité pre verifikáciu 

prítomnosti a segregácie RAC2 variantu v rámci analyzovanej rodiny metódou Sangerovho 

sekvenovania s využitím genetického analyzátora ABI PRISM 3130XL (Applied Biosystems)  

boli: forward 5´-GGT GGA TGC TGA GGT CTT TG-3´, reverse 5´- ACT GGG CTG GAG 

GCT GTG-3´. Získané dáta boli následne vyhodnocované pomocou Sequencing Analysis 

Software v5.4 (Applied Biosystems) a jednotlivé sekvencie boli voči referenčným sekvenciám 

porovnávané a vyhodnocované pomocou softvéru ChromasPro v1.7.1. 

 

Výsledky a diskusia 

Našim probandom bola 13-ročná pacientka (P1) diagnostikovaná na lymfopéniu 

s ľahkou primárnou poruchou T lymfocytovej imunity, celiakiu a chronický únavový syndróm. 

Jej dvaja bratia (P2, P3; obaja 10-roční) a matka (P4; 40-ročná) prezentujú rovnaký 

imunofenotyp. U všetkých štyroch je prítomná stredne ťažká lymfopénia s proporcionálnym 

poklesom T a B buniek, pričom protilátková odpoveď je zachovaná. Navyše, u troch 

súrodencov boli v T línií dokázané nízke naivné a RTE bunky (z angl. recent thymic emigrants). 

Pri proliferačných testoch (iba u P1) bola zachovaná imunitná odpoveď na mitogén PHA 

(fytohemaglutinín), no znížená stimulácia cez CD3. Z klinických dát je známe, že aj starý otec 

(matkin otec) bol sledovaný na leukopéniu, detailnejšia analýza k nemu však nebola možná, no 

predpokladá sa dedičnosť cez viac generácií. 

Prostredníctvom exómového sekvenovania bolo pacientke P1 identifikovaných 1704 

variantov, z ktorých bolo 349 ďalej testovaných pomocou in silico analýz, zahŕňajúc analýzu 

v niekoľkých predikčných programoch a rôznych databázach (PredictSNP, dbSNP, Mouse 

Genome Informatics a i.). Takýmto bioinformatickým spracovaním dát bolo vyselektovaných 

27 kandidátnych variantov ďalej usporiadaných podľa významnosti asociácie s primárnymi 

imunodeficienciami podľa dostupných štúdií. Pomocou Sangerovho sekvenovania sa overovala 

prítomnosť 3 kandidátnych variantov. Po porovnaní vzoriek DNA všetkých štyroch pacientov 

sme následne identifikovali variant v géne RAC2, pravdepodobne zodpovedný za fenotyp 

pacientov. Ide o heterozygotný missense variant c.100C>T (Obr. 1B) spôsobujúci zámenu 

aminokyseliny prolín na serín v polohe 34 (p.Pro34Ser). Táto substitúcia leží vo vysoko 

konzervovanej doméne génu RAC2 – Switch I doména (Obr. 1C), ktorá je nevyhnutná pre 

interakciu s guanínovými nukleotidovými výmennými faktormi a downstream efektormi [1]. 

Pre testovanie možného patologického dopadu tohto variantu boli využité in silico predikčné 

programy, spomedzi ktorých bolo pre testovaný variant pozorované vysoké skóre patogenity 

CADD = 29,9, REVEL – 0,772 [19,20] a taktiež bol predikovaný ako patogénny v ďalších 
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deviatich predikčných programoch. 

 

  

 
Obr. 1. Mutácia p.Pro34Ser génu RAC2 leží vo vysoko konzervovanej doméne  

A) Schematické znázornenie génu RAC2 s vyznačenými známymi variantmi vrátane nami identifikovaného 

variantu (vyznačený hrubým písmom a podčiarknutím). Všetky uvedené varianty boli testované predikčnými 

programami, pričom červeným písmom značené varianty sú predikované ako patogénne, oranžovo značené 

varianty sú predikované ako patogénne iba v polovici predikčných programov a zelenou sú vyznačené varianty 

predikované ako benígne. B) Sangerovo sekvenovanie exónu 2 RAC2 s vyznačeným novým variantom 

p.Pro34Ser u všetkých 4 pacientov P1, P2, P3 a P4. C) Zarovnanie aminokyselín proteínu RAC2 u vybraných 

živočíšnych druhov, ktoré ukazuje konzervovanosť vyznačených Switch domén. Variant p.Pro34Ser 

(zvýraznený červenou farbou) leží vo vysoko konzervovanej Switch I doméne 

 

Lougaris a kol. dokázali prítomnosť gain-of-function mutácie (p.Pro34His) v RAC2 v 

rodine troch postihnutých pacientov (otec a dve dcéry). Títo pacienti trpeli lymfopéniou, 

hypogamaglobulinémiou, maturačnými a funkčnými zmenami T, B a NK buniek, zníženým 

počtom RTE buniek, senescenciou CD8+ T buniek a zhoršenou imunitnou odpoveďou na 

mitogény pri proliferačných testoch [16]. Nami popísaní pacienti (matka a tri deti) sú 
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diagnostikovaní na lymfopéniu, znížené T a B bunky s významným znížením subpopulácie 

CD8+ T buniek a zníženými RTE bunkami. Na základe vyššie uvedeného, môžeme tieto dva 

prípady označiť za výrazne podobné, s rozdielom v detegovanej mutácii, kde v našom prípade 

dochádza k zámene prolínu za serín v polohe 34 (p.Pro34Ser) a nie za histidín ako v prípade 

štúdie Lougarisa a kol. [16]. Obe tieto mutácie ležia v rovnakej polohe vo vysoko 

konzervovanej oblasti Switch I domény, ktorá je rozhodujúca pre normálne fungovanie 

proteínu RAC2 [1]. Vzhľadom na podobnosti medzi týmito dvoma prípadmi, najmä vo 

fenotypoch pacientov a mutácii postihujúcej rovnaké miesto proteínu, si dovolíme tvrdiť, že 

nami identifikovaný variant (p.Pro34Ser) možno považovať za patogénnu a kauzálnu mutáciu 

vo fenotype analyzovaných štyroch pacientov nakoľko jej dôsledky sú pravdepodobne rovnaké 

alebo veľmi podobné ako v predchádzajúcom prípade (p.Pro34His). Tento predpoklad doplňuje 

fakt, že nami detegovaná mutácia je predikčne patogénna v deviatich predikčných programoch 

a má taktiež vysoké skóre patogenity CADD (29,9) a REVEL (0,772). Navyše, jeden 

z klinických prejavov pacientky P1 je aj celiakia, pre ktorú bol nedávno RAC2 označený ako 

potenciálny nový gén asociovaný s týmto ochorením [21,22].  

 

Záver 

Pomocou exómového sekvenovania sa nám podarilo detegovať nový potenciálne 

kauzálny variant v géne RAC2 v rodine so štyrmi postihnutými primárnou imunodeficienciou. 

Ide o variant c.100C>T (p.Pro34Ser), ktorý je predikovaný ako patogénny a jeho pozícia vo 

vysoko konzervovanej doméne proteínu RAC2 pravdepodobne vedie k narušeniu jeho 

fyziologickej funkcie.  
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Abstract 

Analysis of the effect of low-temperature plasma on plant models and potential alleviation of CdCl2-

induced stress 

In recent centuries, the use of cadmium in industry has increased, which has also increased its amount in 

the environment. Cadmium has toxic effects on humans as well as on plants in which adversely affects their 

growth. Only a few studies have been performed to mitigate its negative effects by treating the seeds with low-

temperature plasma. Plasma could potentially trigger an adaptive response to next stress due to ROS production. 

In this work, we therefore focused on the study of the cadmium effect and the results of plasma treatment of such 

affected seeds. Our results show that in most cases, the DNA damage increased after the plasma treatment, while 

the chlorophyll content in the leaves with one exception did not change or decrease. In the case of growth 

parameters, we also did not notice a strong positive effect of plasma. In conclusion, although such a plasma 

treatment has a primarily negative effect on day 5, it is necessary to verify it in the long term experiment. 

 

Keywords: cadmium; genotoxicity; barley; DNA damage; chlorophyll; low-temperature plasma 

 

Úvod a formulácia cieľa 

S postupne narastajúcim dopytom prišla ruka v ruke aj snaha o čoraz väčšie 

zefektívnenie produkcie, pričom súbežne došlo aj k zavedeniu modernejších postupov a 

techník, využívaním ktorých dochádza v prostredí k akumulácii širokej škály škodlivých látok. 

Jednou z takýchto látok je aj ťažký kov – kadmium (Cd). 

Ide o mäkký, tvárny, sivo-biely toxický kov, ktorý sa v prírode nevyskytuje prirodzene 

v čistej forme, ale najčastejšie v spojení so sulfidovými rudami Zn, Pb a Cu. Obsah Cd v pôde 

reprezentuje len minoritnú zložku, a jeho priemerná koncentrácia predstavuje hodnotu iba 

okolo 0,2 mg/kg zeminy. Komerčne dôležitým kovom sa stal Cd v priebehu 20. storočia. A hoci 

ide o pomerne novoobjavený prvok, svoje priame komerčné využitie si našiel v leteckom, 

kozmickom a elektrotechnickom priemysle – hlavne na výrobu nabíjateľných nikel-

kadmiových batérií. Vďaka svojej rezistencii voči korózii sa Cd okrem iného využíva aj na 

galvanické pokovovanie, pri výrobe pigmentov, no slúži aj ako stabilizátor v plastovom 

priemysle [1].  

Kadmium nie je pre človeka esenciálnym prvkom a zvyčajne nezohráva žiadnu známu 

biologickú funkciu ani v telách iných živočíchov. Jedinú momentálne známu výnimku 
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predstavujú morské rozsievky, pri ktorých sa pozorovala biologická funkcia Cd za 

neprítomnosti zinku pri Cd závislej karboanhydráze [2]. 

U rastlín Cd podobne ako u človeka nepriamo indukuje tvorbu reaktívnych foriem 

kyslíka (ROS), čím dochádza k navodeniu oxidačného stresu (OS) vedúceho k zmenám 

v morfológii chromozómov a poškodeniu DNA. Vplyvom Cd dochádza aj k inhibícii 

bunkového rastu a následného znižovania mitotického indexu [3].  

Technické a finančné aspekty remediácie pôdy kontaminovanej ťažkými kovmi z nej 

urobili náročnú úlohu. Je preto dôležité zaoberať sa tiež možnosťami, ako obísť tento krok 

a zamerať sa na zmiernenie ich účinku na organizmy aj bez zníženia prítomného množstva 

kovov. Tu sa naskytá možnosť využitia nízkoteplotnej plazmy (NTP).  

Plazma, toto dnes už pre každého pomerne známe štvrté skupenstvo hmoty, vzniká 

dodaním energie do neutrálneho plynu, čím dochádza k ionizácii určitého množstva jeho častíc. 

Môže pritom ísť o rôzny typ energie, či už elektrickú, termálnu, optickú – UV žiarenie alebo 

rádioaktívnu – gamma žiarenie. Podľa fyzikálnych podmienok dosiahnutých pri jej generovaní 

sa plazma rozdeľuje na niekoľko typov. Pri jej aplikácii v prípadoch, kedy je potrebné 

zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu ovplyvňovaného povrchu, sa využíva takzvaná 

nízkoteplotná plazma [4]. Tá môže indukovať v ošetrených semenách hrachu adaptívnu 

odpoveď a zlepšiť odolnosť voči budúcemu pôsobeniu stresových podmienok počas rastu [5].  

V našej práci sme sa zamerali na ošetrenie semien jačmeňa pomocou Cd a NTP 

generovanej pri atmosférickom tlaku v prostredí kyslíka, vzduchu alebo dusíka a overenie 

hypotézy, či tento indukovaný stres vyvolá adaptívnu odpoveď a dôjde k zmenám v rastových 

parametroch, obsahu chlorofylu a (Chl a), chlorofylu b (Chl b) a poškodeniu DNA. 

 

Materiál a metódy 

V rámci experimentu sme ako modelový organizmus využili jačmeň jarný (Hordeum 

vulgare) – odroda Maltz. Na začiatku experimentu sme semená ošetrili NTP a 24 hodín 

ponechali v tme pri teplote 23 ℃. NTP sme generovali v kyslíku, vzduchu a dusíku pri 

atmosférickom tlaku, príkone 400 W a s trepačkou nastavenou na 330 otáčok/min., kvôli 

zabezpečeniu rovnomerného ošetrenia pomocou plazmového zdroja – difúzneho koplanárneho 

povrchového bariérového výboja (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge – DCSBD) 

zostrojeného na KEF FMFI UK. Dĺžky expozícií semien NTP jednotlivých skupín boli 15 a 30 

sekúnd. Následne sme pri kultivácii nechali ošetrené semená 5 hodín imbibovať v sterilnej vode 

v tme a pri teplote 23 ℃. Po imbibícii sme si nachystali sterilizované Petriho misky 

s testovanými roztokmi (voda s pH = 7,81 a 50 μM CdCl2), ktoré sme prekryli armovacou 
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mriežkou s gázou, naukladali semená a zakryli polypropylénovým vreckom. Misky sme nechali 

v kultivačnej miestnosti s teplotou 23 ℃ s neustále zapnutou lampou. Za účelom zaistenia 

dostatočného prísunu tekutín sme cez mriežku prevliekli papierovú vatu siahajúcu na dno 

Petriho misky. Po uplynutí 2 dní, keď už novo vyrastené korene siahali do roztoku sme 

spojovaciu vatu odstránili, čím sme zamedzili nadbytočnému zvlhčovaniu semien. Na posledný 

5. deň kultivácie sme zaznamenali dĺžky nadzemných častí a koreňov vyklíčených jačmeňov. 

Na výpočet priemerov sme použili vždy minimálne 50 rastlín. 

Pre stanovenie obsahu Chl a a Chl b sme navážili pre každú vzorku 50 mg rastlinného 

pletiva z listov 5-dňových rastlín jačmeňa jarného. Ten sme homogenizovali v chladenom 

roztoku 80 % acetónu pomocou mažiara a trecej misky s prímesou morského piesku a MgCO3. 

Zhomogenizovaný materiál sme premiestnili do kónických skúmaviek a doplnili 80 % 

acetónom do objemu 5 ml. Uzatvorené skúmavky sme vložili do centrifúgy chladenej na 4 ℃ 

a počas 6 minút sme centrifugovali pri 4100 g. Supernatant sme použili na spektrofotometrické 

analýzy. Pomocou Spectronic Genesys 10 Bio (Thermo Electron Corporation) spektrofotometra 

sme odmerali absorbancie roztokov pri 663 a 647 nm (ako nulovú vzorku sme použili 80 % 

acetón). Za účelom odstránenia šumu pozadia sme tiež odmerali absorbanciu pri 710 nm, ktorú 

sme odrátali od absorbancií pri 663 a 647 nm. Koncentráciu oboch typov chlorofylu sme 

vypočítali pomocou nasledujúcich vzorcov: Chl a = 12,25 A663 – 2,79 A647 a Chl b = 21,5 A647 

– 5,1 A663. Na prepočet na μmol pigmentu na 1 gram čerstvej hmotnosti (č. h.) listu sme použili 

mólové hmotnosti M (Chl a) = 893,5 g mol-1 a M (Chl b) = 907,5 g mol-1 [6]. Výslednú 

koncentráciu sme získali ako priemer 3 nezávislých experimentov.   

Kométový test, označovaný tiež ako jednobunková gélová elektroforéza, je pomerne 

rýchla, jednoduchá, citlivá a ekonomicky úsporná metóda, ktorou je možné merať relatívne 

poškodenie DNA eukaryotických buniek. Najčastejšie sa využíva na prácu so živočíšnymi 

bunkami, no existujú aj varianty, ktorými je možné skúmať aj rastlinné bunky. Hlavný rozdiel 

je v spôsobe rozrušenia bunkového obalu. U rastlinných buniek predstavuje prítomnosť 

bunkovej steny ďalšiu bariéru pre uvoľnenie jadra s DNA, preto je potrebné fyzické narušenie 

narezaním tkaniva ostrým predmetom, ako sú napríklad nôž a žiletka. Počas elektroforézy sa 

DNA pohybuje jedným smerom – od záporného pólu (označovaný aj ako katóda) ku kladnému 

(označovaný aj ako anóda). Zvýšené množstvo poškodenej DNA po vizualizácii vytvára 

charakteristický tvar kométy [7]. 

Pri tlmenom zelenom osvetlení a na ľade sme do 170 μl tlmivého roztoku 0,4 M Tris-

HCl narezali jemnými rezmi pre každú vzorku 2-3 cm nadzemnej časti dvoch 5-dňových rastlín 

jačmeňa jarného. Z takto pripravenej suspenzie sme odobrali 100 μl, ktorú sme zmiešali so 100 
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μl 1 % LMP agarózy. Na podložné sklíčko potiahnuté 1 % NMP agarózou sme napipetovali 2-

krát po 100 μl tejto suspenzie s LMP agarózou, prikryli krycími sklíčkami a nechali 5 minút 

v chladničke pri 4-6 ℃. Následne sme odstránili krycie sklíčka a podložné sklíčka sme uložili 

do elektroforetickej komory v chladničke, do ktorej sme naliali elektroforetický roztok 

a nechali 8 minút odvíjať. Počas odvíjania sme nastavili podmienky elektroforézy pomocou 

Biorad PowerPac 300 Electrophoresis Power Supply na 310-320 mA a 20 V. Po skončení 

elektroforézy trvajúcej 15 minút sme sklíčka neutralizovali 3-krát pomocou  4 M Tris-HCl (750 

μl/sklo) počas 3 minút. Vzorky sme následne fixovali 15 minút v metanole a uskladnili pri 

laboratórnej teplote. Po uplynutí 2 dní sme sklíčka vložili na 10 minút do studenej destilovanej 

vody, následne sme každú vzorku farbili 5 minút pomocou 40 μl etídium-bromidu (EtBr) a opäť 

nechali v destilovanej vode počas 10 minút. Poškodenie DNA sme vyhodnocovali pomocou 

fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS BX51 pri zväčšení 20x10 a U-MWIG2 filtri. 

Výsledné poškodenie sme získali ako priemer minimálne 8 nezávislých experimentov, 

v prípade vzoriek N2 30 a N2 30 Cd to boli 2 a 3 kvôli problémovej klíčivosti.  

  

Výsledky a diskusia 

Z Tabuľky 1 možno pozorovať, že po ošetrení semien NTP nedošlo k výraznému 

zvýšeniu dĺžok nadzemných častí jačmeňa. Korene neovplyvnené Cd vykazovali pri ošetrení 

NTP vo väčšine prípadov nárast ich dĺžok, ktorý však nebol zhodný so vzorkami s Cd. 

 

Tab. 1. Priemerné dĺžky rastlín jačmeňa jarného po ovplyvnení plazmou a Cd 

 

 Nadzemná časť [mm] Koreň [mm] 

 Bez Cd S Cd Bez Cd S Cd 

NK 117,77 ± 18,408 75,85 ± 15,462 55,40 ± 18,652 20,62 ± 5,994 

O2 15 114,54 ± 20,798 75,58 ± 14,278 54,26 ± 18,407 18,25 ± 5,335 

O2 30 115,88 ± 25,331 74,57 ± 16,881 56,80 ± 22,902 19,82 ± 6,359 

Vz 15 112,13 ± 24,331 74,93 ± 15,352 56,70 ± 18,393 19,57 ± 6,261 

Vz 30 110,56 ± 22,428 74,12 ± 14,503 60,72 ± 23,919 21,88 ± 8,521 

N2 15 117,98 ± 13,491 70,18 ± 19,531 61,62 ± 26,143 20,64 ± 6,502 

 

Z Tabuľky 2 možno pozorovať, že v rámci ovplyvnenia NTP došlo k zvýšeniu 

koncentrácie Chl a iba v prípade vzoriek O2 15 a Vz 15. K nárastu koncentrácie Chl b došlo u 

vzoriek O2 15, Vz 15, Vz 30 a N2 15, pričom pomer Chl a : Chl b sa znížil u všetkých vzoriek. 
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Tab. 2. Obsah chlorofylu a a chlorofylu b v jačmeni a ich pomer č. h. – čerstvá hmotnosť 

 

 Chl a [μmol g-1 č. h.] Chl b [μmol g-1 č. h.] Chl a : Chl b 

 Bez Cd S Cd Bez Cd S Cd Bez Cd S Cd 

NK 1,139 ± 0,107 1,128 ± 0,064 0,382 ± 0,037 0,369 ± 0,024 2,935 ± 0,016 3,008 ± 0,038 

O2 

15 

1,219 ± 0,193 0,968 ± 0,112 0,425 ± 0,069 0,325 ± 0,034 2,826 ± 0,088 2,931 ± 0,051 

O2 

30 

1,097 ± 0,012 0,991 ± 0,056 0,376 ± 0,009 0,336 ± 0,020 2,873 ± 0,055 2,905 ± 0,027 

Vz 

15 

1,153 ± 0,250 1,089 ± 0,089 0,396 ± 0,091 0,371 ± 0,028 2,877 ± 0,041 2,886 ± 0,031 

Vz 

30 

1,119 ± 0,068 0,892 ± 0,062 0,390 ± 0,013 0,303 ± 0,022 2,823 ± 0,083 2,899 ± 0,017 

N2 

15 

1,124 ± 0,058 1,092 ± 0,058 0,395 ± 0,016 0,370 ± 0,020 2,803 ± 0,058 2,908 ± 0,047 

 

 Z výsledkov kometových testov znázornených na Obrázku 1, 2 a 3 môžeme vidieť, že 

vo všetkých prípadoch Cd zvyšuje poškodenie DNA. Okrem toho samotné predošetrenie 

semien plazmou neznižuje poškodenie DNA, ale naopak prispieva k jeho zvyšovaniu. 

V prípade vzoriek N2 30 a N2 30 Cd predpokladáme, že ide o falošne pozitívné výsledky, kedy 

je samotný genotoxický účinok prekrytý toxickým účinkom plazmy generovanej v dusíku 

a dlhším expozičným časom. 

 

 
 

Obr. 1. Výsledky kométového testu vzoriek ošetrených plazmou generovanou v prostredí s kyslíkom 

 

 
 

Obr. 2. Výsledky kométového testu vzoriek ošetrených plazmou generovanou v prostredí so vzduchom 
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Obr. 3. Výsledky kométového testu vzoriek ošetrených plazmou generovanou v prostredí s dusíkom 

 

Záver 

 Sériou experimentov sa nám podarilo preukázať, že až na pár výnimiek nedochádza 

v rámci pôsobenia 50 μM CdCl2 pri ošetrení NTP po 5 dňoch kultivácie k výraznému zlepšeniu 

žiadneho z testovaných parametrov. Predošetrenie semien NTP predstavuje pre rastlinu stres, 

ktorý by mohol naštartovať adaptívnu odpoveď rastliny voči budúcemu stresu indukovaného 

Cd, avšak je potrebné zopakovať experimenty aj z dlhodobého hľadiska. 
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Abstract 

Radioprotective effect of Ginkgo biloba on radiation-induced DNA damage 

Ionizing radiation (IR) is a known carcinogen and is one of the main factors associated with the onset of 

leukaemia. IR induce DNA double-strand breaks (DSB), that may cause gene instability and the formation of 

chromosomal aberrations (CAs). The majority of DSB caused by IR arises from the activity of free radicals (ROS). 

Extract from the Ginkgo biloba (GB) could help to protect cells from the effect of IR by scavenging the ROS and 

preventing the formation of CAs due to its antioxidant activity. The presented work aimed to determine the effect 

of different concentrations of the extract from GB on the formation of CAs and micronuclei (MN) and radiation – 

induced apoptosis using fluorescence microscopy and flow cytometry, respectively. The results showed strong 

concentration-dependent radioprotective effect (RE) of GB on the formation of CAs and MN. Analysis of 

apoptosis showed increased apoptosis in samples with GB, but the partial RE of 10 µg/ml and 50 µg/ml. 

 

Keywords: Ginkgo Biloba; radioprotectant; ionizing radiation; chromosomal abberations 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ionizujúce žiarenie (IR) je karcinogén, ktorý indukuje poškodenie DNA, najmä DNA 

dvojvláknových zlomov (DSB), z ktorých je 30% až 40% tvorených priamo a 60% až 70% 

aktivitou voľných radikálov. V dôsledku vzniku DSB môže dochádzať k tvorbe 

chromozomálnych aberácií. Bunky obsahujúce chromozomálne aberácie, ktoré sa dokážu ďalej 

deliť môžu neskôr slúžiť ako zdroj pre formáciu nádorov [1]. 

Ginkgo biloba (GB) je liečivá rastlina, ktorá sa po stáročia používala v čínskej medicíne 

a dnes je skúmaná najmä kvôli jej antioxidačným, neuroprotektívnym a protinádorovým 

účinkom [2-3]. Tieto účinky GB vytvárajú potenciál pre ich využívanie v klinickej praxi. 

Komerčné extrakty GB obsahujú 22-27% flavónových glykozidov, 5-7% terpénových laktónov 

a menej ako 5mg/kg kyseliny ginkgovej [4].  

Cieľom tejto práce bolo zistenie protektívneho účinku extraktu GB EGb-761 (Tebokan, 

Schwabe pharmaceuticals) na tvorbu chromozómových aberácií (CAs) a mikrojadier (MJ) po 

ožiarení ionizujúcim žiarením. Po zistení vplyvu extraktu na molekulárnej úrovni nasledovalo 

stanovenie apoptózy pomocou prietokovej cytometrie. V našich experimentoch sme pozorovali 

zníženie tvorby chromozomálnych aberácií po pridaní extraktu GB pred ožiarením IR dávkou 
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3 Gy. Zvyšujúci sa protektívny účinok je priamo úmerný používanej koncentrácie. Pri 

experimentoch s apoptózou sme pozorovali indukciu apoptózy spôsobenou extraktom GB. 

 

Materiál a metódy 

Príprava experimentu, kde sme analyzovali CAs a MJ pozostávala z prípravy 

kultivačného média, extraktu GB a prípravy skúmaviek, ktoré sa budú ožarovať IR. Všetky 

experimenty sa vykonávali v duplikátoch. Príprava kultivačného média pozostávala zo 

zmiešania 5ml RPMI 1640, 1ml FBS, 100µl Glutamínu, 100µl Fytohemaglutinínu (PHA), 50µl 

antibiotikového koktailu a 30µl DMSO do 12 troch skúmaviek. Ďalších 12 skúmaviek 

obsahovalo rovnaké zložky, no pridali sme len po 4ml RPMI 1640. Extrakt GB bol 

pripravovaný zmiešaním jednej 120mg tablety extraktu GB EGb 761 (Tebokan, Schwabe 

pharmaceuticals) s 3ml DMSO. Získaná koncentrácia extraktu bola 40mg/ml. Každá zo 4 

skúmaviek na ožarovanie obsahovala 4ml RPMI a 2ml krvi. Okrem toho, 3 skúmavky 

obsahovali aj extrakt GB. Prvá obsahovala 9 µl extraktu, druhá 18µl a tretia 27µl, čim sme 

zabezpečili koncentráciu GB 50, GB 100 a GB 150 µg/ml. Po ožiarení dávkou 3Gy sme 

pridávali 1,5 ml ožiarenej vzorky do pripravených skúmaviek (Tab. 1). 

 

Tab.1. Obsah skúmaviek so vzorkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorky sa následne nechali inkubovať na 37°C/5% CO2 na 72 hodín. 

Po inkubácií v kultivačnom médiu, obsahujúcom PHA, ktoré indukuje bunkový cyklus 

T-lymfocytov, sme 45 minút pred fixáciou pridali 40 µl kolchicínu do vzoriek na CAs. 

Kolchicín zastavuje bunkové delenie, vďaka čomu sme mohli sledovať tvorbu dicentrických 

(Obr. 1A) a kruhových chromozómov (Obr. 1B) v metafáze bunkového delenia. Do vzoriek 

určených na detekciu MJ sme po 48 hodinách inkubácie pridali 40 µl cytochalazínu B, ktorý 

zastaví jadrové delenie, kedy je možné sledovať vznik mikrojadier (Obr. 2). Pripravili sme 

 CAs MJ Krv 

Krv 2 skúmavky 2 skúmavky 2ml 

krv+ GB150 2 skúmavky 2 skúmavky 2ml 

krv+ 3Gy 2 skúmavky 2 skúmavky 2ml 

krv+ 3Gy+GB50 2 skúmavky 2 skúmavky 2ml 

krv+ 3Gy+GB100 2 skúmavky 2 skúmavky 2ml 

krv+ 3Gy+GB150 2 skúmavky 2 skúmavky 2ml 

Spolu 12 skúmaviek 12 skúmaviek 12ml 
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sklíčka na analýzu, ktoré sme zafarbili 4% Giemsa roztokom, a detekovali sme vzorky 

prostredníctvom automatizovaného mikroskopického systému Metafer. Vzorky sme skenovali 

na 10x zväčšení, kedy sme vybrali vhodné metafázy, ktoré sme následne naskenovali na 63x 

zväčšení. Vo vybratých metafázach sme následne sčítaním kvantifikovali CAs a MJ a určili 

frekvenciu dicentrických a kruhových chromozómov na 1000 metafáz v prípade CAs  

 

 

 
Obr. 1. Analyzované metafázy so A.) šípkou označeným dicentrickým chromozómom B.) šípkami 

označenými kruhovými chromozómami 

 

 

 
Obr. 2. Analyzovaná metafáza so šípkou označeným mikrojadrom 

 

Na overenie radioprotektívneho účinku GB na tvorbu CAs a MJ sme vykonali 

experimenty v ktorých sme analyzovali úroveň radiačne – indukovanej apoptózy v kombinácii 

s rôznymi koncentráciami extraktu GB. V tomto experimente sme sa zamerali na vplyv extraktu 

EGb-761 v koncentráciách 10, 50, 100 a 150 µg/ml. 

Prvým krokom bola izolácia lymfocytov prostredníctvom separačného média 

lymfocytov. Po centrifugácií sa nám vytvorila vrstva lymfocytov medzi vrstvou krvnej plazmy 

a vrstvou separačného média ktorú sme odsali a premyli s PBS. Na dne skúmavky sa usadili 
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granulocyty a červené krvinky. Premyté bunky sme rozsuspendovali v RPMI médiu a pomocou 

Trypan Blue sme ich spočítali v Bürkerovej komôrke. Následne sme bunky rozdelili do 

skúmaviek na ožarovanie, kedy sme dosiahli koncentráciu 0,5 x 106 buniek na ml, pri celkovom 

objeme 5ml v každej skúmavke. Taktiež sme pridali extrakt GB v koncentráciách 10, 50, 100 a 

150 µg/ml. Po ožarovaní dávkou 2 Gy sme bunky inkubovali pri 37°C a 5% CO2 0, 24 a 48 h. 

Príprava vzoriek na prietokovú cytometriu pozostávala z premytia buniek v PBS, a následným 

značením nasledovnými protilátkami: CD45-Pe-Cy7, v koncentrácií 1:200, Anexxin V-FITC, 

a 7-AAD, v koncentráciách 1:66. Následne sme vzorky presunuli do 200 µl Annexinového 

pufru a analyzovali pomocou prietokového cytometra BD FACS CANTO II. Vďaka použitým 

protilátkam, sme dokázali rozlišovať živé (Annexin-/7-AAD-), skoro apoptické (Annexin+/7-

AAD-) a neskoro apoptické/nekrotické (LAN) bunky (Annexin+/7-AAD+). 

 

Výsledky a diskusia 

 Pri štúdiu vplyvu extraktu GB na tvorbu CAs a MJ sme zaznamenali 

signifikantné zníženie tvorby radiačne- indukovaných dicentrických chromozómov ako aj MJ. 

Počet vytvorených CAs sa znižoval so zvyšujúcou sa koncentráciou použitého extraktu. 

Najväčšie zníženie tvorby spôsobila koncentrácia 150 µg/ml (t-test, p ≤ 0.001). Koncentrácie 

50 a 100 µg/ml, preukázali signifikantnosť na úrovni P ≤ 0.01 (Obr. 3A). Rovnaké výsledky 

vyšli aj v prípade tvorby dicentrických chromozómov (Obr. 3B). Tvorba kruhových 

chromozómov sa signifikantne nezmenila (Obr. 4A).  

Tiež sme pozorovali rádioprotektívny účinok GB na tvorbu MJ pri koncentráciách 100 

a 150 µg/ml (t-test, p ≤ 0.01; p ≤ 0.01). Koncentrácia 50 µg/ml spôsobila zníženie počtu MJ ale 

nejednalo sa o signifikantný rozdiel (Obr. 4B). 

 

 

 
Obr. 3. Výsledky vplyvu troch koncentrácií extraktu EGb-761 na A.) tvorbu chromozomálnych aberácií 

B.) tvorbu dicentrických chromozómov 

  
A B 
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Obr. 4. Výsledky vplyvu troch koncentrácií extraktu EGb-761 na A.) tvorbu kruhových chromozómov B.) 

tvorbu mikrojadier 

 

 
 
Obr. 5. Výsledky vplyvu štyroch koncentrácií extraktu EGb-761 na A.) prežitie buniek B.) úroveň buniek 

v skorej apoptóze 

 

Pri overení protektívneho účinku GB analýzou úrovne radiačne- indukovanej apoptózy 

sme pozorovali významne zvýšené prežívanie buniek pri koncentrácii GB 50 µg/ml (t-test, P 

≤ 0.01), avšak nie 48h po ožiarení dávkou 2 Gy (Obr. 5A). Na druhej strane GB v koncentrácii 

10 µg/ml sa ukázala ako radioprotektívna až 48h po ožiarení, keď sme pozorovali nižšiu úroveň 

buniek v skorej apoptóze (t-test, P ≤ 0.01) (Obr. 5B).  

V prípade analýzy LAN buniek sme nepozorovali žiadny vplyv GB na úroveň LAN 

buniek. Zaujímavé bolo, že koncentrácia 150 µg/ml, sa v neožiarených vzorkách ukázala ako 

mierne toxická už 24h a výrazne cytotoxická 48h (t-test, P ≤ 0.001) od začatia inkubácie. 

Počas experimentu CAs a MJ sme pozorovali radioprotektívny účinok, ktorý však nebol 

taký výrazný pri analýze radiačne – indukovanej apoptózy. Pri analýze apoptózy sme pri 

vyšších koncentráciách pozorovali dokonca cytotoxický efekt, ktorý bol prítomný aj na 

ožiarených aj na kontrolných vzorkách. Tieto rozdiely možno vysvetliť, tým že pri analýze 

CAs a MJ boli bunky inkubované v prítomnosti PHA, ktoré indukuje bunkové delenie T-

  
A B 
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lymfocytov, a tým zabraňuje bunkám prechod do apoptózy. Samotný účinok GB na bunky 

môže byť práve indukcia apoptózy buniek. Takéto určenie osudu bunky v smere apoptózy na 

miesto jej prežitia a akumulácie mutácií indukovaných žiarením by mohlo byť mechanizmom 

účinku GB na ľudské bunky, a tým pôsobiť napríklad ako podpora pri liečbe rakoviny. Túto 

teóriu podporuje aj fakt, že niektoré fytochemikálie z radu rastlinných polyphenolov 

(nachádzajú sa aj GB), ktoré svojou oxidáciou dávajú vzniknúť produktom, ktoré v organizme 

fungujú ako topoizomerázové jedy, ktoré sa mimo iné využívajú v liečbe rakoviny [5].  

 

Záver 

 Počas našich experimentov sme pozorovali radioprotektívny účinok extraktu z GB na 

úroveň radiačne indukovaných chromozomálnych aberácií a mikrojadier pri koncentráciách 

50, 100 a 150 µg/ml. Radioprotektívny účinok sa potvrdil aj na úrovni radiačne – indukovanej 

apoptózy, v prípade GB 50 µg/ml po 24 h a GB 10 µg/ml po 48h. Ostatné koncentrácie 

v kombinácii s ožiarením zvyšovali úroveň radiačne indukovanej apoptózy. Extrakt z GB 

s koncentráciou 150 µg/ml sa ukázal cytotoxický aj na kontrolných vzorkách.  
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Abstract 

Analysis of dermatoglyphic patterns in medial and proximal phalanges of the 2nd – 5th finger in Slovak 

population 

Compared to the distal phalanges, the medial and proximal phalanges of the finger are simpler in their 

configuration of papillary ridges. Like the distal phalanges, the medial and proximal phalanges can also be used 

for personal identification. The material used consisted of examined handprints from 345 Slovak volunteers (186 

females and 159 males). The subjects were of different ages, with an average age of 25.08 years. As a result, 

bilateral differences were found in the medial and proximal phalanges of the 2nd to 5th fingers. The most 

statistically significant differences were found on the medial phalange of the 3rd finger and the proximal phalange 

of the 4th finger. When the medial and proximal phalanges were compared, statistically significant differences 

were found on each finger of both hands, whereas the most significant differences were found on the 4th finger 

of both right and left hands. The most common patterns in men and women were band-shaped patterns radial and 

ulnar, and the least common were angular patterns proximal-ulnar and feather-shaped patterns. 

 

Keywords: fingerprints; medial and proximal phalanges; dermatoglyphics 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Odtlačky mediálnych a proximálnych článkov prstov majú, v porovnaní s distálnymi 

článkami prstov, jednoduchšie konfigurácie papilárnych línií, ktoré sú častokrát narušené 

epidermálnymi ryhami [1]. 

Zriedka sa na mediálnych a proximálnych článkoch prstov objavujú „klasické“ 

dermatoglyfické útvary, a preto je pozornosť pri opisovaní týchto vzorov sústredená na 

priebeh, zošikmenie, prípadne zbiehanie a rozvetvovanie papilárnych línií [2]. Tak ako distálne 

články prstov, tak aj mediálne a proximálne články prstov sa vyznačujú dermatoglyfickými 

charakteristikami viacerých úrovní. Obsahujú hlavné charakteristiky (priebeh línií, útvary), 

konkrétne charakteristiky (minúcie) a mikroskopické charakteristiky (potné póry) a vďaka 

svojej jedinečnosti a stálosti môžu byť použité na osobnú identifikáciu [3]. 

Cieľom tejto práce bolo detailne vyhodnotiť výskyt dermatoglyfickýh útvarov na 

mediálnych a proximálnych článkoch prstov v slovenskej populácii a určiť bilaterálne 

a intersexuálne rozdiely na jednotlivých prstoch. Hlavným prínosom práce je využitie pri 

identifikácii, nakoľko na miestach činu sú nachádzané aj odtlačky mediálnych a proximálnych 

článkov prstov. 
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Materiál a metódy 

Súbor tvorili odtlačky papilárneho terénu, ktoré boli odobraté v spolupráci s Katedrou 

antropológie PriF UK v Bratislave v rokoch 2006 až 2021. Súbor tvorili odtlačky rúk 345 

probandov slovenskej populácie, z ktorých bolo 186 žien a 159 mužov. Probandi boli rôznej 

vekovej kategórie, s priemerným vekom 25,08 roka. Pri odoberaní odtlačkov papilárneho 

terénu probandi vyplnili informovaný súhlas a krátky anamnetický dotazník.  

Odtlačky papilárneho terénu boli odobraté valivou metódou používajúcou 

daktyloskopickú čerň. Odtlačky boli naskenované pri rozlíšení 1 200 dpi, čím vznikla 

elektronická databáza odtlačkov dlaní, vrátane prstov. Následne boli získané odtlačky 

vyhodnocované v programe Adobe Photoshop CC 2019. Vyhodnocované boli mediálne 

a proximálne články II. až V. prsta oboch rúk. Palec bol zo štúdie vyradený, nakoľko nemá 

mediálny článok prsta. Na klasifikáciu dermatoglyfických útvarov bola použitá klasifikácia 

podľa Ploetz-Radmann (1937) a Pospíšila (1974). Vyhodnotené útvary boli zaradené do 29 

typov a dáta boli zaznamenané do tabuliek. Dáta boli následne štatisticky spracované v IBM 

SPSS Statistics 20, GraphPad a MS Excel [3, 4]. 

 

Výsledky a diskusia 

Bilaterálne rozdiely u mužov a žien 

Zistené bilaterálne rozdiely u oboch biologických pohlaví na mediálnych a 

proximálnych článkoch II. – V. prsta uvádza tabuľka 1. Pri porovnávaní jednotlivých 

dermatoglyfických útvarov na mediálnych a proximálnych článkoch pravej a ľavej ruky sa 

vyskytli štatisticky významné rozdiely v rámci každého prsta. Na mediálnom článku II. prsta 

sa štatisticky najvýraznejší rozdiel vyskytol pri útvaroch priame línie horizontálne a oblúkovité 

línie proximálne a na proximálnom článku prsta pri útvare priame línie radiálne. Najviac 

štatisticky významných rozdielov na mediálnom článku prsta sa vyskytlo na III. prste, 

z ktorých výrazný bol rozdiel pri útvare hákovite zakrivené línie proximálno-ulnárne. Na 

druhej strane, na proximálnom článku prsta boli preukázateľné štatisticky významné rozdiely 

v najvyššom počte na IV. prste, pričom pri útvare priame línie úlnarne bol rozdiel 

najvýraznejší. Na V. prste sa vyskytlo najmenej štatisticky významných rozdielov, a to 

v prípade mediálneho aj proximálneho článku prsta, z čoho najvýraznejší rozdiel bol pri útvare 

priame línie ulnárne na mediálnom článku prsta a priame línie ulnárne a hákovite zakrivené 

línie distálno-ulnárne na proximálnom článku prsta. 
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Tab. 1. Bilaterálne rozdiely u oboch biologických pohlaví na mediálnych a proximálnych článkoch II. – V. 

prsta Legenda: Útvary (uvedené sú útvary len so štatisticky významným rozdielom): rSt – priame línie radiálne, 

uSt – priame línie ulnárne, quSt – priame línie horizontálne, drH – hákovite zakrivené línie distálno- radiálne, 

duH – hákovite zakrivené línie distálno-ulnárne, prH – hákovite zakrivené línie proximálno- radiálne, puH – 

hákovite zakrivené línie proximálno-ulnárne, dU – vlnovité línie distálne, pU  –  vlnovité línie proximálne, dAr 

– oblúkovité línie distálne, pAr – oblúkovité línie proximálne, drAn – uhlové línie distálno-radiálne, duAn – 

uhlové línie distálno-ulnárne, drAnAr – oblúk-uhol distálno- radiálny, duAnAr – oblúk-uhol distálno-ulnárny, 

prAnAr – oblúk-uhol proximálno-radiálny, puAnAr – oblúk-uhol proximálno-ulnárny, rAnArD – dvojitý oblúk-

uhol radiálny, uAnArD – dvojitý oblúk-uhol ulnárny, ArD – dvojitý oblúk-uhol, rMI – uzavreté línie radiálne, 

uMI – uzavreté línie ulnárne; p hodnota – výsledky Fisherovho exaktného testu; „-“ – p hodnota nebola 

nameraná kvôli absencii daného vzoru alebo rozdiely neboli štatisticky významné 

 

 
MEDIÁLNY ČLÁNOK PROXIMÁLNY ČLÁNOK 

p hodnota p hodnota 

Útvary II. prst III. prst IV. prst V. prst II. prst III. prst IV. prst V. prst 

rSt < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 - < 0,0001 
< 

0,0001 
0,0002 - 

uSt - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 - 
< 

0,0001 
< 0,0001 0,0463 

quSt 0,0121 - - - - - 0,0075 - 

drH - 0,0075 0,0039 - 0,0018 
< 

0,0001 
0,0075 - 

duH - - < 0,0001 0,0198 - 
< 

0,0001 
- 0,0463 

prH - 0,0018 0,0152 - - 0,0121 < 0,0001 - 

puH - < 0,0001 0,0306 - - 0,0002 - - 

dU - - - - - - < 0,0001 - 

pU - - - - - 0,0198 < 0,0001 - 

dAr - - 0,0119 - 0,0378 - < 0,0001 - 

pAr < 0,0001 < 0,0001 - - - 0,0108 - - 

drAn - < 0,0001 0,0039 - - - - - 

duAn - < 0,0001 < 0,0001 0,0292 - - - - 

drAnAr 0,0031 < 0,0001 - - - - - - 

duAnAr - < 0,0001 < 0,0001 0,0009 - - - - 

prAnAr 0,0152 < 0,0001 - - - - - - 

puAnAr - - < 0,0001 - - - - - 

rAnArD - 0,0003 0,0038 - - - - - 

uAnArD - 0,0152 0,0009 - - - - - 

ArD - 0,0038 - - - - - - 

rMI - - - - 0,0002 - 0,0003 - 

uMI - - - - - - 0,0009 - 

 

Pri hodnotení bilaterálnych rozdielov u každého biologického pohlavia samostatne sme 

pozorovali výskyt bilaterálnych rozdielov na mediálnych článkoch II. – V. prsta 

a proximálnych článkoch II. – IV. prsta, rovnako ako u mužov tak aj u žien. Výskyt 

dermatoglyfických útvarov na proximálnom článku V. prsta je u mužov aj žien na oboch 

rukách približne rovnaký.  

Vzájomné porovnanie mediálnych a proximálnych článkov II. – V. prsta pravej a ľavej ruky 

Pri vzájomnom porovnaní mediálnych a proximálnych článkov u oboch biologických 

pohlaví boli zistené štatisticky významné rozdiely na každom prste oboch rúk. Porovnanie 

mediálnych a proximálnych článkov II. – V. prsta pravej a ľavej ruky je zobrazené v tabuľke 
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2. V prípade pravej ruky sa štatisticky významné rozdiely v najnižšom počte vyskytli na II. 

a V. prste, zatiaľ čo na ľavej ruke sa vyskytli len na V. prste. V najvyššom počte sa štatisticky 

významné rozdiely vyskytli na III. a IV. prse oboch rúk. Na II. prste pravej ruky sa výrazný 

rozdiel vyskytol pri útvare uhlové línie distálno-radiálne a na ľavej ruke pri útvare hákovite 

zakrivené línie distálno-radiálne. Na III. prste pravej ruky bol zreteľný rozdiel pri útvare 

hákovite zakrivené línie proximálno-ulnárne a na ľavej ruke pri útvare oblúkovité línie 

proximálne.  Najvýraznejší rozdiel na IV. prste pravej ruky bol v prípade útvarov hákovite 

zakrivené línie distálno-ulnárne a oblúk-uhol proximálno-ulnárny a na ľavej ruke pri útvare 

priame línie ulnárne Na V. prste oboch rúk bol zreteľný rozdiel pri útvaroch priame línie 

ulnárne a uhlové línie distálno-ulnárne. 

 

Tab. 2. Vzájomné porovnanie mediálnych a proximálnych článkov II. – V. prsta na pravej a ľavej ruke 

oboch biologických pohlaví Legenda: Útvary (uvedené sú útvary len so štatisticky významným rozdielom): rSt 

– priame línie radiálne, uSt – priame línie ulnárne, quSt – priame línie horizontálne, drH – hákovite zakrivené 

línie distálno-radiálne, duH – hákovite zakrivené línie distálno-ulnárne, prH – hákovite zakrivené línie 

proximálno-radiálne, puH – hákovite zakrivené línie proximálno-ulnárne, dU –  vlnovité línie distálne, pU – 

vlnovité línie proximálne, dAr – oblúkovité línie distálne, pAr – oblúkovité línie proximálne, drAn – uhlové 

línie distálno-radiálne, duAn – uhlové línie distálno-ulnárne, drAnAr – oblúk-uhol distálno-radiálny, 

duAnAr –  oblúk-uhol distálno- ulnárny, prAnAr – oblúk-uhol proximálno-radiálny, puAnAr – oblúk-uhol 

proximálno-ulnárny, rAnArD – dvojitý oblúk-uhol radiálny, uAnArD – dvojitý oblúk-uhol ulnárny, ArD – 

dvojitý oblúk, quMI – uzavreté línie horizontálne, rMI – uzavreté línie radiálne, uMI – uzavreté línie ulnárne; 

p hodnota – výsledky Fisherovho exaktného testu; „-“ – p hodnota nebola nameraná kvôli absencii daného vzoru 

alebo rozdiely neboli štatisticky významné 

 

 PRAVÁ RUKA ĽAVÁ RUKA 

p hodnota p hodnota 

Útvary II. prst III. prst IV. prst V. prst II. prst III. prst IV. prst V. prst 

rSt  - - < 0,0001 - 0,0315 - - - 

uSt  - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0152 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 

quSt  - - 0,0075 - 0,0332 - - - 

drH  < 0,0001 < 0,0001 - - < 0,0001 < 0,0001 - - 

duH  - - < 0,0001 - - < 0,0001 < 0,0001 - 

prH - - - - - - 0,0027 - 

puH  - < 0,0001 - - - - - - 

dU  - 0,0152 < 0,0001 - - - - - 

pU - - - - - - 0,0002 - 

dAr - < 0,0001 0,0083 - - < 0,0001 < 0,0001 - 

pAr - < 0,0001 0,0288 - < 0,0001 < 0,0001 - - 

drAn < 0,0001 < 0,0001 0,0002 - < 0,0001 - - - 

duAn - - - < 0,0001 - < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

drAnAr - < 0,0001 0,0152 - < 0,0001 - - - 

duAnAr  - - <  0,0001 < 0,0001 - < 0,0001 < 0,0001 0,0059 

prAnAr - - - - - 0,0050 0,0152 - 

puAnAr  - - < 0,0001 - - - < 0,0001 - 

rAnArD  - < 0,0001 0,0001 - - - - - 

uAnArD - - - - - 0,0152 0,0001 - 

ArD  - - 0,0018 - - 0,0001 0,0152 - 

quMI - - - - - 0,0152 - - 

rMI  0,0369 < 0,0001 0,0001 - < 0,0001 < 0,0001 0,0206 - 

uMI  - 0,0009 0,0059 - - - - - 
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Intersexuálne rozdiely 

V rámci štúdie bola pozorovaná aj frekvencia výskytu jednotlivých dermatoglyfických 

útvarov u mužov a žien na pravej a ľavej ruky. V prípade žien sa na pravej ruky s najvyššou 

frekvenciou vyskytovali priame línie radiálne a ulnárne a s najnižšou frekvenciou sa 

vyskytovali dvojitý oblúk-uhol ulnárny, uhlové línie distálno-ulnárne a zriedkavé línie. Útvar 

s najvyššou frekvenciou na ľavej ruke bol priame línie ulnárne a s najnižšou to boli útvary 

vlnovité línie proximálne, uhlové línie proximálno-ulnárne a perovité línie. 

Ako u žien, tak aj u mužov sa na pravej ruky s najvyššou frekvenciou vyskytovali priame línie 

radiálne a ulnárne a s najnižšou frekvenciou sa vyskytovali vlnovité línie proximálne, uhlové 

línie proximálno-radiálne  a uzavreté línie radiálne. Na ľavej ruke sa s najvyššou frekvenciou 

vyskytovali priame línie ulnárne a s najnižšou frekvenciou uhlové línie proximálno-ulnárne, 

uzavreté línie ulnárne a perovité línie. 

Hodnotenie frekvencie výskytu dermatoglyfických útvarov ukázalo, že u mužov aj žien  sa 

vyskytli rovnaké útvary s najvyššou frekvenciou, neboli preukázateľné intersexuálne rozdiely. 

V rámci útvarov s najnižšou frekvenciou výskytu neboli pozorované intersexuálne rozdiely na 

ľavej ruke pri dvoch útvaroch, a to uhlové línie proximálno-ulnárne a perovité línie. 

Intersexuálne rozdiely boli preukázateľné v prípade pravej ruky.  

Šefčáková (1983) vo svojej štúdii zistila, že pre mediálne články prstov sú typické 

útvary uhlové línie, dvojitý uhol a oblúkovité línie a útvary hákovite zakrivené a vlnovité línie 

sú charakteristické pre proximálne články. Naša štúdia zistila isté odlišnosti, a to v prípade 

oboch článkov prstov. Pre mediálne články prstov sú typické útvary priame línie a oblúk-uhol 

a pre proximálne články prstov sú typické priame línie a hákovite zakrivené línie. Autorka tiež 

uvádza, že na mediálnych a proximálnych článkoch prstov môžeme pozorovať bilaterálne 

rozdiely, ktoré sú signifikantnejšie ako intersexuálne rozdiely. Toto zistenie potvrdzuje aj naša 

štúdia [1].    

Pri výskyte dermatoglyfických útvarov na dlani a distálnych článkoch prstov platí, že 

bilaterálne rozdiely sú u mužov väčšie ako u žien. Toto tvrdenie môžeme použiť aj na mediálne 

a proximálne články prstov, nakoľko naše výsledky ukázali, že bilaterálne rozdiely u mužov 

sú väčšie. Tak ako pri distálnych článkoch prstov, tak ja pri mediálnych a proximálnych 

článkoch prstov platí, že intersexuálne rozdiely sú väčšie na pravej ruke ako na ľavej [3, 5].    

 

Záver 

Pri výskume boli zistené bilaterálne rozdiely na mediálnom aj proximálnom článku 

II.  – V. prsta oboch pohlaví, z čoho najvyšší počet štatisticky významných rozdielov bol na 
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mediálnom článku III. prsta, a to pri 14 dermatoglyfických útvaroch a proximálnom článku IV. 

prsta, pri 10 dermatoglyfických útvaroch. Najmenej štatisticky významných rozdielov sa 

vyskytlo na proximálnom článku V. prsta, čo znamená, že výskyt jednotlivých útvarov je na 

oboch rukách podobný. Pri vzájomnom porovnávaní mediálnych a proximálnych článkov boli 

zistené štatisticky významné rozdiely v rámci každého prstu pravej aj ľavej ruky, pričom 

najvyšší počet štatisticky významných rozdielov bol na IV. prste pravej ruky, a to pri 15 

útvaroch a III. a IV. prste ľavej ruky, v oboch prípadoch pri 12 útvaroch. Najnižší počet 

štatisticky významných rozdielov sa vyskytol na II. a V. prste pravej ruky a na V. prste ľavej 

ruky. Z toho vyplýva, že na týchto prstoch sú mediálne a proximálne články podobnejšie vo 

výskyte jednotlivých útvarov v porovnaní s ostatnými prstami. Pri výskume sme pozorovali aj 

intersexuálne rozdiely, no nie také výrazné ako bilaterálne, pričom rozdiely boli väčšie na 

pravej ruke ako na ľavej. Výsledky a zistenia tejto štúdie môžu byť prínosom v daktyloskopii 

a na osobnú identifikáciu by mali byť použité práve tie útvary, ktoré sa vyskytujú s nízkou 

frekvenciou. Nakoľko identifikačnými znakmi na odtlačku prsta, používaných v daktyloskopii, 

sú dermatoglyfické minúcie, považujem za dôležité aby sa v tejto štúdii pokračovalo 

a analyzoval sa výskyt dermatoglyfických minúci aj na mediálnych a proximálnych článkoch 

prstov. 
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Abstract 

Profiling of substrate specificity and decolorizing ability of manganese dependent bacterial peroxidase 

MDBP 

Dye-decolorizing peroxidases (DyPs) are a family of bacterial and fungal H2O2 dependent heme 

peroxidases, which represent a novel class of oxidative enzymes. Bacterial MDBP peroxidase have shown a great 

potential in various applications, such as biodegradation of toxic substances or lignin valorisation. In terms of 

substrate specificity for organic dyes previous works have focused more on a few model reactive dyes and 

therefore in this study we expand substrate specificity repertoire of MDBP peroxidase towards various dyes to 

better understand substrate specificity. 

 

Keywords: peroxidase; dye-decolorizing peroxidase; biocatalysis; UV/Vis; spectrum; dye 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rodina peroxidáz typu DyP, patriaca medzi bakteriálne a hubové peroxidázy, bola 

prvýkrát zaznamenaná v hube Bjerkandera adusta Dec 1. Táto huba dokázala degradovať 18 

druhov reaktívnych, kyslých a disperzných farbív, medzi ktoré patrili aj antrachinónové 

deriváty, čo sú slabé substráty pre iné peroxidázy [1]. Svoj názov „dye-decolorizing 

peroxidase“ – DyP dostali po objave schopnosti degradovať široké spektrum antrachinónových 

a azo farbív. Od klasických peroxidáz, ako sú chrenová peroxidáza, mangánové alebo 

lignínové peroxidázy sa odlišujú v molekulárnej hmotnosti, ale najmä v substrátovej 

špecificite. Okrem aktivite voči farbivám vykazujú aj DyP peroxidázy odlišné degradačné 

spektrá voči zlúčeninám 2,6-dimetoxyfenol, guajakol a veratrylalkohol [2]. 

Peroxidázy typu DyP sú katalyticky všestranné a stabilné. Majú vysoký redoxný 

potenciál (1,1 – 1,2 V), nižší než u mangánových, lignínových alebo hybridných peroxidázach 

(1,1 – 1,5 V), ale vyšší než u rastlinných peroxidáz (0,8 V pre HRP). Vďaka tomu dokážu DyP 

peroxidázy využiť množstvo substrátov ako darcu elektrónov [3, 4]. Pri DyP peroxidázach bola 

zaznamenaná schopnosť degradovať lignín alebo jeho modelové zlúčeniny, čo bolo doteraz 

popísané len pri mangánových peroxidázach, lignínových peroxidázach, hybridných 

peroxidázach alebo lakázach z húb. Príkladom týchto DyP peroxidáz sú DyPA z Pseudomonas 
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fluorescens pf-5 a TfuDyP z Thermobifida fusca [5, 6]. 

Širší profil vhodných substrátov pre MDBP neexistuje nakoľko sa vedecká literatúra 

zameriava len na obmedzené množstvo referenčných modelových substrátov. Preto v tejto 

práci prinášame rozsiahly profil substrátovej špecificity na 15 farbivách, ktorý nám umožňuje 

lepší pohľad na biokatalytický repertoár MDBP peroxidázy. 

 

Materiál a metódy 

Odfarbovaciu schopnosť MDBP peroxidázy voči zástupcom 7 tried farbív 

(triarylmetánové, azo, indigové, xanténové, antrachinónové, akridínové a tetrazóliové farbivá) 

sme zaznamenávali spektrofotometricky ako úbytok absorbancie daného farbiva vo viditeľnom 

spektre. Reakčná zmes obsahovala tlmivý roztok kyseliny citrónovej a citronanu sodného 

s koncentráciou 50 mM, peroxid vodíka s koncentráciou 2 mM a s prídavkom enzýmu 

s koncentráciou 2 μg/ml. Koncentrácia farbiva bola určená podľa λmax=1 a konkrétne 

koncentrácie, spoločne aj s konkrétnymi farbivami sú uvedené v Tab. 1. Takto pripravené 

reakcie sme následne nechali inkubovať 24 hodín pri laboratórnej teplote na tmavom mieste. 

Po 24 hodinách sme zaznamenali absorbanciu v λmax daného farbiva vo viditeľnom spektre a 

UV/Vis spektrum medzi 220 a 800 nm, na lepšie určenie miery degradácie oproti kontrolnej 

vzorke bez peroxidu a enzýmu, a kontrolnej vzorke bez enzýmu. Merania boli vykonané 

v duplikátoch, merané na zariadení UV-1800 UV VIS Spectrophotometer (SHIMADZU) 

a následne spracované softvérom UV Probe (Shimadzu). UV/Vis spektrá boli vyhladzované 

metódou Savitzky-Golay. 
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Tab. 1. Zoznam použitých farbív  

Menný zoznam použitých farbív so zaradením do triedy farbív, λmax v nm, pri ktorej bola odfarbovacia 

schopnosť MDBP zaznamenávaná a výsledná koncentrácia v μM v reakcii 

 

Farbivo Trieda farbiva λmax (nm) 
Výsledná 

koncentrácia (μM) 

Azure B Akridín 664 20,35 

Cibacron blue 3G-A Antrachinón 611 138,4 

Kyslá červená 26 Azo 503 60 

Kyslá oranžová 7 Azo 484 21,2 

Kyslá čierna 1 Azo 618 30 

Priama červená 28; 

pH = 3,6 
Azo 489 58 

Priama červená 28; 

pH = 8 
Azo 543 58 

Kyslá modrá 74 Indigoid 610 54 

Nitrotetrazoliová 

modrá 
Tetrazolium 380 15,7 

Thiazolyl 

tetrazolium modrá 
Tetrazolium 380 133 

Zásaditá fialová 3 Triarylmetán 591 6 

Xylenol oranžová Triarylmetán 434 38 

Fenolová červená Triarylmetán 431 87 

Chlorofenolová 

červená 
Triarylmetán 434 158 

Zásaditá fialová 14 Triarylmetán 544 22,2 

Kyslá červená 87 Xantén 530 30 

 

Výsledky a diskusia 

Odfarbovacia schopnosť pri meraní jednej vlnovej dĺžky bola zaznamenaná iba pri 

dvoch farbivách, a to konkrétne pri Cibacron blue 3G-A, kyslá čierna 1 (Obr. 1). V niektorých 

prípadoch sme zachytili menší pokles absorbancie vo vzorke s enzýmom oproti kontrolným 

vzorkám. Absorpčné maximum priamej červenej je závislé od pH, preto sme toto meranie 

uskutočnili aj pri pH = 8. V prípade farbiva nitrotetrazóliová modrá sme určili koncentráciu 

podľa λmax pri 260 nm, pretože vo viditeľnom spektre má nízku absorbanciu. Zaujímavým 

pozorovaním je kyslá modrá 74, kde sa kontrola s peroxidom takmer kompletne odfarbila, ale 

vzorka s enzýmom nie. 
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Obr. 1. Miera odfarbenia farbív v prítomnosti MDBP za 24 hodín pri jednej vlnovej dĺžke 

Svetlo modrý stĺpec znázorňuje kontrolnú vzorku bez peroxidu vodíka ani enzýmu, tmavo modrý stĺpec 

znázorňuje kontrolnú vzorku s peroxidom vodíka, ale bez enzýmu a zelený stĺpcový znázorňuje vzorku 

s peroxidom vodíka a enzýmom 

 

Je ale dôležité vedieť, že tento spôsob výstupu ako degradácie môže byť chybný, 

nakoľko produkt môže mať rovnaké absorpčné spektrum ako vstupný substrát. Z toho dôvodu 

sme vykonali aj merania spektier všetkých farbív v rozmedzí 220-800 nm. Pri väčšine farbív 

sme zaznamenali zmenu spektra v UV oblasti pri prídavku peroxidu vodíka/enzýmu, aj keď vo 

viditeľnej oblasti nenastala zmena. Po 24 hodinovej inkubácii bola zmena v UV oblasti pri 

prídavku enzýmu o niečo väčšia, než pri peroxide vodíka samostatne. To naznačuje, že reakcia 

prebiehala rýchlejšie vo vzorke s enzýmom. Tento typ posunu sme zaznamenali pri farbivách: 

Azure B, zásaditá fialová 3, kyslá červená 26, xylenol oranžová, kyslá oranžová 7, fenolová 

červená, kyslá červená 87, nitrotetrazoliová modrá, thiazolyl tetrazolium modrá. Pri farbive 

kyslá modrá 74 sa spektrum kontroly a vzorky s enzýmom prakticky zhodovalo, ale vzorka iba 

s peroxidom vodíka sa výrazne odlišovala v celom spektrálnom profile (Obr. 2). Spektrálnu 

zmenu, ktorá sa odlišovala od obidvoch kontrolných vzoriek sme zaznamenali pri farbivách: 

chlorofenol červená, Cibacron blue 3G-A, kyslá čierna 1, zásaditá fialová 14 a priama červená 

28 pri pH = 3,6. Priama červená 28 pri pH = 8 nebola degradovaná vôbec, čo potvrdzuje 

dôležitosť kyslého pH pri degradácii farbív prostredníctvom MDBP. Najväčšiu mieru 

degradácie sme zaznamenali pri farbive Cibacron blue 3G-A, čo je antrachinónové farbivo 

(Obr. 3). 
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Obr. 2. UV/Vis spektrum farbiva kyslá modrá 74 

Svetlo modrá krivka znázorňuje kontrolnú vzorku bez peroxidu vodíka ani enzýmu, tmavo modrá 

krivka znázorňuje kontrolnú vzorku s peroxidom vodíka, ale bez enzýmu a zelená krivka znázorňuje vzorku 

s peroxidom vodíka a enzýmom 

 

 
 

Obr. 3. UV/Vis spektrum farbiva Cibacron blue 3G-A 

Svetlo modrá krivka znázorňuje kontrolnú vzorku bez peroxidu vodíka ani enzýmu, tmavo modrá 

krivka znázorňuje kontrolnú vzorku s peroxidom vodíka, ale bez enzýmu a zelená krivka znázorňuje vzorku 

s peroxidom vodíka a enzýmom 

 

Záver 

Peroxidázy typu DyP boli nazvané po svojej schopnosti degradovať farbivá a v tejto 
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práci sme analyzovali degradačnú schopnosť MDBP peroxidázy na 15 farbivách. 

Najvýraznejšiu degradačnú schopnosť sme zaznamenali pri 5 farbivách – zástupcoch 

antrachinónových, azo a triarylmetánových farbív. Minimálnu zmenu sme zaznamenali pri 

indigovom farbive kyslá modrá 74. Pri zvyšných 9 farbivách prebehla oxidácia katalyzovaná 

peroxidázou MDBP do vyššej miery, než u kontrolnej vzorky s peroxidom vodíka. 
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Abstract 
 Influenza viruses cause acute respiratory disease with significant impact on human health. Although 

replication of influenza viruses is mainly located in the upper respiratory tract, dissemination into other organs 

may occur. The non-structural NS1 protein of influenza A virus supresses host antiviral response and contributes 

to sufficient viral replication. In this study, pathogenicity of deletion mutant NS80, lacking the effector domain 

of NS1 protein, and human influenza virus [A/WSN/33 (H1N1)] was compared. Both viruses were detected in 

the lungs of infected mice, but not in hearts and spleens. However, with the use of flow cytometry we determined 

raised levels of CD4+ T cells as well as CD161+NKT cells, which play an important role in the host immune 

response. These results show that even though the presence of virus in the hearts and spleens of infected mice was 

not directly detected, the immune response was activated. 

 

Keywords: influenza A virus; NS1 protein; immune system; flow cytometry; T cell 

 

Introduction and Objectives 

Influenza is an acute respiratory disease caused by influenza A, B, C and D viruses, that 

affects nearly 10 % of world population each year, making it one of the major global threats 

[1]. The short incubation period is followed by various systemic symptoms, ranging from mild 

fatigue to respiratory failure and death [2]. Severity and clinical course of influenza 

pathogenesis is determined by direct infection of the respiratory epithelium combined with the 

effects of lung inflammation as a result of immune response [3]. Although influenza viruses 

cause mainly respiratory infection, in severe cases, extra-respiratory spread to other organs can 

occur [4].  

The innate non-specific immune response represents the first line of defense against 

viral infection, involving physical barriers, diverse effector cells as well as soluble mediators. 

Innate effector cells such as NK cells, monocytes, macrophages, neutrophils or eosinophils are 

critical for limiting viral spread [5].  
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Adaptive immune system acts as a second line of defense, occurring days to weeks after 

viral exposure. The main components of adaptive immune response include antigen-specific T 

cells and B cells, which differentiate into antibody-producing plasma cells. After activation 

through the action of APCs (antigen-presenting cells), T cells proliferate and differentiate 

primarily into cytotoxic CD8+ T cells or helper CD4+ Th cells. Cytotoxic T cells are involved 

in the destruction of infected cells, whereas Th cells play a crucial role in mediating immune 

response [6]. Th cells are divided into several distinct subsets, e.g. Th1, Th2, Th9, Th17 or T-

regulatory (Treg) cells, which are differentiated by their corresponding surface markers [7]. 

Natural killer T cells (NKT) comprise a unique subset of T cells with characteristics of both 

NK- and T cells. They can be divided into functional subsets that play an important role in 

linking innate and adaptive immune responses [8].  

The non-structural NS1 protein of influenza virus inhibits host antiviral defenses, 

contributing to efficient viral replication. The C-terminal and effector domain of NS1 protein 

play a key role in suppression of the host immune response. To better understand the role of 

C-terminal and effector domain in pathogenicity of influenza, NS1-truncated virus (NS80) 

lacking both of these domains was generated [9]. 

 

Materials and methods 

Viruses: We used NS1-truncated virus NS80 and WSN virus, derived from human 

influenza A strain A/WSN/33 (H1N1), which were prepared by using reverse genetics system.  

Cell lines: Adherent epithelial Vero cells (ATCC® CCL-81™) were cultured in 

Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM) supplemented with 10% fetal bovine serum 

(FBS) and maintained in 5% CO2 atmosphere at 37°C. 

Experimental animals: As a susceptible in vivo model we used 4 weeks old female 

inbred line of white laboratory Balb/c mice.  

Balb/c mice infection: Anaesthetised mice were intranasally inoculated with 40µl of 

WSN or NS80 virus in PBS. Three days post infection, mice were anaesthetised once again 

and organ perfusion was performed. Subsequently, the spleen, lungs and hearts were removed 

and homogenised in PBS.  

Determination of virus titer: Viral titers of WSN and NS80 were determined in organ 

homogenates using ELISA method on Vero cells.  

Flow cytometry: After dissection, the collected organs were rinsed with PBS, minced 

and mashed through the cell strainer with the end of syringe plunger. To ensure the lysis of red 

blood cells, ACK lysing buffer was added to cell suspension and then incubated on ice. 
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Subsequently PBS was added and cell suspension was centrifuged at 1100 rpm for 30 minutes 

at 22°C. The supernatant was removed and remaining pellet was resuspended in PBS and 

centrifuged at 870 rpm for 10 minutes at 22 °C. Following cell counting, 1x106 cells per sample 

were resuspended in PBS. Then, Fc block reagent was added to each sample, vortexed and 

incubated. Cells were then stained with mixture of immunophenotyping antibodies: Rat anti-

mouse CD4, anti-mouse NK-1.1, anti-mouse IL-23R, anti-mouse CD193 (CCR3), anti-h/m IL-

12 Rβ2. After staining, FACS buffer was added and cells were centrifuged at 1500 rpm for 5 

minutes at 4°C. Obtained pellet was then resuspended in PBS. Data was acquired with a BD 

FACS Aria II SORP UV flow cytometer. 

 

Results and discussion 

To determine the impact of influenza infection, female Balb/c mice were intranasally 

infected with either WSN or NS80 viruses. Two days post infection, mice infected with WSN 

developed acute signs of disease, including ruffled fur and rapid weight loss. Mice infected 

with NS80 virus also exhibited body weight loss and symptoms of infection, but compared to 

WSN - infected mice, the symptoms were less severe (Fig.1). 

 

 
 

Fig.1. Body weight loss in Balb/c mice infected with control virus WSN and NS1- truncated virus NS80 

 

Viral titers of WSN and NS80 viruses in organ homogenates (lungs, hearts, spleens) 

were determined by ELISA method. Both viruses were detected in lungs, but not in hearts and 

spleens of infected Balb/c mice. Compared to control WSN virus, titer of deletion mutant NS80 

was approximately 5 times lower.  
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Although the presence of virus titer was not observed in the hearts and spleens of 

infected Balb/c mice, we wanted to further investigate, whether the adaptive immune response, 

particularly T cell immunity was activated. Using flow cytometry, we determined the 

subpopulations of T cells in organ homogenates, specifically Th (CD4+) and NKT(CD161+) 

cells, which play an important role in adaptive immune response to influenza infection. Based 

on the surface expression of markers IL-12Rb2+, IL-23R+ and CCR3+ we managed to 

distinguish Th1, Th2 and Th17 subsets of CD4+ T cells.  

Levels of Th1, Th2 and Th17 cells were significantly elevated in the hearts of mice 

infected with both viruses, especially with WSN virus (Fig. 2). Regarding spleen and lungs, we 

did not observe such remarkable differences. Levels of Th1 cells in spleen and lungs of infected 

mice were significantly decreased. On the other hand, levels of Th2 and Th17 cells in the spleen 

of infected mice were similar to control mice. Number of Th2 cells in the lungs of infected 

mice was significantly lower in comparison to non-infected lungs (Fig. 2). Conversely, the 

number of Th17 cells was slightly higher in the lungs of infected mice compared to control 

mice, particularly in NS80 - infected lungs (Fig. 2).  

 

 

 
Fig. 2. Subsets of CD4+ T lymphocytes in the lungs, spleens and hearts of infected (WSN/NS80) and non-

infected mice 
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In addition to Th cell detection, we have also determined the presence of NKT cells, 

based on the surface expression of CD161+, IL-12Rb2+, IL-23R+ and CCR3+ markers (Fig. 3). 

Unlike Th cells, the most significant differences in the number of NKT cells were observed in 

lungs. Most NKT cells were present in the lungs of mice infected with WSN, while the lowest 

numbers were observed in spleen. In contrast, we noticed considerable differences in hearts, 

where the most NKT cells were counted in NS80 infected mice (Fig. 3). 

 

 

 
Fig. 3. Subsets of CD161+ NKT cell in the lungs, spleens and hearts of infected (WSN/NS80) and non-

infected mice 

 

Conclusion 

The mice infected with NS1-truncated virus NS80, lacking effector domain responsible 

for suppression of host antiviral response, developed less severe symptoms. The virus titer was 

not detected in the spleen and hearts of infected mice, only in the lung homogenates. To 

examine the specific T cell subpopulations we subjected the organs from Balb/c mice to flow 

cytometric analysis and examined IL-12Rb2+, IL-23R+, CCR3+ expression in CD4+ T cells and 

CD161+ NKT cells. Despite the fact, that the virus replication was observed only in lungs, the 

activation of immune response raised also in hearts and spleen.  
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Abstract 

Optimization of production and purification of mutant recombinant alcohol dehydrogenase from 

Rhodococcus ruber 

Currently, most recombinant proteins used in the industry are weakly soluble, and the use of various 

expression optimization processes rapidly increases the cost of their production. Thus, low solubility is a negative 

factor that affects the production of recombinant enzymes or proteins in biotechnology. Enzymes such as 

Rhodococcus ruber alcohol dehydrogenase (RrADH-A) are stereoselective and environmentally friendly. 

RrADH-A can also be used to convert a ketone to an alcohol in both the oxidation and reduction directions, which 

is important in the biotransformation process, for example in the pharmaceutical industry. In this work we dealt 

with the production and purification of mutated recombinant RrADH-A. In previous work, selected mutations 

were introduced to RrADH-A sequence to enhance solubility. We optimized the culture conditions in terms of 

different types of media in the E. coli ArcticExpress (DE3) strain and the purification conditions in order to obtain 

even higher yield of soluble and active RrADH-A. 

 

Keywords: Rhodococcus ruber; alcohol dehydrogenase; solubility; purification  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Solubilita je základná vlastnosť proteínov, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje produkciu 

proteínov využiteľných v diagnostike, výrobe farmaceutík, ako i v medicínskom a biologickom 

výskume. Solubilita mnohých proteínov je pri priemyselnej produkcii pomocou heterologickej 

expresie nízka, ovplyvňuje ich správne skladanie, stabilitu a vo výsledku ekonomické náklady 

pri výrobe [1].  

V kontexte skladania proteínov v roztoku rozlišujeme dva javy - solubilitu  a agregáciu, 

ktoré spolu súvisia, ale majú rôzne významy a do vysokej miery ovplyvňujú vlastnosti 

proteínu, napríkald aktivitu. Pre tieto  nežiadúce javy však v súčasnosti existuje mnoho 

stratégii, ktoré umožňujú komplikácie agregácie a zníženej solubility riešiť [2]. Medzi tieto 

stratégie sa zaraďujú metódy proteínového inžinierstva, ako napríklad racionálny alebo 

výpočtový dizajn, použitie fúznych partnerov, zvolenie vhodného surfaktantu, zmena kmeňa, 

vektora alebo úprava pH [3]. 

Rhodococcus ruber je Gram pozitívna baktéria, ktorá  je prítomná v rôznych biotopoch, 

či už je to nedotknutý, kontaminovaný, mierny alebo extrémny biotop. Taktiež je schopná 
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pretrvávať a tolerovať stresové podmienky, ako napríklad prostredie s obmedzeným 

množstvom kyslíka a živín [4]. RrADH-A z R. ruber je klasická alkoholdehydrogenáza 

skupiny I závislá od zinku. Veľmi je odolná na organické rozpúšťadlá a kôli tomu sa stala 

doležitým biokatalyzátorom pre asymetrickú syntézu organických zlúčenín [5], čo má veľký 

význam vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle, nakoľko výsledkom takýchto 

biotrasformácií sú takzvané „ zelené arómy“. Ale tak, ako väčšina heterologickou expresiou 

produkovaných enzýmov, sa vyznačuje nízkou solubilitou. 

V práci sme sa zaoberali produkciou mutovanej rekombinantnej RrADH-A. 

Optimalizovali sme podmienky kultivácie z hľadiska rôznych typov médií v kmeni E. coli 

ArcticExpress (DE3) a podmienky purifikácie za účelom dosiahnutia maximálneho výťažku 

aktívneho enzýmu RrADH-A. 

  

Materiál a metódy 

Bakteriálny kmeň. E.coli ArcticExpress (DE3) (Agilent) 

Bakteriálne médiá na kultiváciou. Teriffic broth (TB) médium a 2XYT médium 

(Merck) 

Expresia rekombinantných proteínov v bankových kultúrach. Z 20 ml  nočnej kultúry 

rozrastenej na 37 °C s prídavkom antibiotika (Ampicilin 100μg/ ml, Gentamycín 20ug/ ml, 

SERVA) sme inokulovali 1 % inokulom do 50 ml čerstvého média. Kultúry sme nechali 

rozrásť pri teplote 28 °C do OD600 = 0,5 – 0,6 a bunky sme indukovali 1 mM IPTG v pomere 

1:1 000. Následne sme kultúry nechali rásť  pri 20 °C. V prípade batch kultivácie sme 

indukovali kultúru pri OD600 = 5,5 – 6,0 a kultúru kultivovali po dobu 20 h. Vzorky expresie 

sme odoberali.po 2 hodine, 4 hodine a 24 hodine (v prípade batch kultivácie, po 20 h). Rovnako 

sme odoberali vzorky pred indukciou.  K peletu vzorky sme pridali 40 µl TE roztoku a 40 µl 

vzorkovacieho tlmivého roztoku a denaturovali pri 95 °C približne 10 min. Takto pripravené 

vzorky sme analyzovali pomocou SDS-PAGE elektroforézy.  

Purifikácia proteínu ADH-A. Cieľový mutovaný proteín RrADH-A sme purifikovali 

afinitnou chromatografiou. Využili sme plne automatizovaný systém AKTA Avant 25 (GE 

Healthcare) a komerčne dostupné kolóny HisTrap™ FF s objemom 1 ml (GE Healthcare). 

Proteín bol eluovaný pri stanovenej koncentrácii imidazolu 0,5 mol.dm-3. Takto pripravené 

elúcie sme uchovali s prídavkom 50 % glycerolu pri -20 °C pre ďalšie analýzy. 

SDS-PAGE. Postupovali sme podľa protokolu Laemmli a kol. [6]. Využívali sme 

aparatúru s vertikálnym usporiadaním SE260 Mighty Small II Deluxe MiniVertical 

Electrophoresis Unit (Hoefer) s rozmerom 8,5 x 9,0 x 0,75 cm. Vzorky sme porovnávali s 
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štandardom PageRulerTM Prestained Protein Ladder 26616 (Thermofisher). 

Western Blot. Prenos vzoriek separovaných na SDS-PAGE na PVDF membránu 

prebiehal v roztoku Tris-glycínu s SDS a izopropanolom v aparatúre Fastblot B43 (Biometra). 

Parametre Western blot analýzy boli 15 V, 250 mA po dobu 45 min. Po ukončení sme PVDF 

membránu blokovali roztokom TBST s 5 % odtučneným sušeným mliekom 30 min. Následne 

sme PVDF membránu inkubovali v špecifickej protilátke voči His-tag  (mouse anti-His, 

Invitrogen) s riedením 1:1 000 v roztoku 1 % odtučneného mlieka pri teplote 4 °C cez noc. Na 

druhý deň sme membránu premývali roztokom TBST. Po odmytí sme membránu premývali v 

sekundárnej protilátke goat anti-mouse (Sigma-Aldrich) s riedením 1:100 000 v roztoku 1 % 

odtučneného mlieka, 1 hod. Vyhodnocovali sme pomocou prístroja ImageQuart LAS 500 (GE 

Healthcare). 

Stanovenie koncentrácie proteínov prostredníctvom Bradfordovej metódy. 

Koncentráciu proteínu sme merali pomocu Bradfordovej metódy, pričom sme vzorky farbili 

pomocou činidla Protein Assay Dye Reagent Concentrate (Bio-Rad). Ako štandard sme zvolili 

BSA v stanovených koncentráciách. Absorbancia (OD340 nm) bola stanovená na prístroji Safire 

2 (Tecan Austria Gmbh). 

 

Výsledky a diskusia 

Experiment v našej práci bol navrhnutý na základe výsledkov predchádzajúcej 

rigoróznej práce, kde boli stanovené optimálne podmienky pre produkciu mutovanej RrADH-

A [8]. V našej práci sme podmienky optimalizovali a ako najvhodnejšie podmienky sme 

stanovili TB médium, 20 °C a kmeň E.coli ArcticExpress (DE3). Vo všeobecnosti, nižšia 

teplota znižuje proteín-proteín interakciu, rovnako skladanie proteínu a zvyšuje možnosť 

získať vyššiu solubilnú frakciu [7]. Pomocou SDS-PAGE sme následne vo všetkých prípadoch 

analyzovali expresiu a pomer solubilnej a nesolubilnej frakcie. SDS-PAGE analýza nám 

preukázala, že kmeň ArcticExpress (DE3) obsahuje pomocné šaperóny (Cpn60 a Cpn10) pre 

účinnejšie skladanie a stabilizáciu proteínu pri nižších teplotách, avšak tieto šaperóny majú 

silnú interakciu s proteínom (Obr. 1). 

Na základe  výsledkov z SDS-PAGE a Western blot analýzy sme optimalizovali proces 

purifikácie exprimovaného proteínu za účelom odstránenia pomocných šaperónov.  Pomocou 

batch kultivácie pri vybraných podmienkach sme naprodukovali dostatočné množstvo RrADH-

A, ktoré nám slúžilo na ďalšie modifikácie a optimalizácie procesu purifikácie. Pri 

počiatočných krokoch purifikácie sme sa zamerali na purifikáciu so zaužívaným protokolom 

[8]. Purifikácia podľa tohto protokolu bola nedostatočná pre odstránenie šaperónov, ktoré E. 
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coli ArcticExpress nadexprimuje spolu s cieľovým proteínom (Obr. 2A) výsledkom čoho bola 

elúcia proteínu zanesená šaperónmi Cpn60 o veľkosti 60 kDa.  Pre efektívne odstránenie 

šaperónov v elúcii sme použili špeciálny protokol využívajúci premývací roztok s prídavkom 

močoviny (Obr. 2B) [9].  

 

 

 
Obr. 1. SDS-PAGE analýza po expresii ADH-Amut2 (38 kDa) v kmeni Arctic pri 20 °C v TB médiu 

1. dráha: štandard molekulovej hmotnosti (PageRuler Prestained), 2. dráha: 0 h. expresie ADH-Amut2, 3. dráha: 

2 h. expresie ADH-Amut2, 4. dráha: 4 h. expresie ADH-Amut2, 5. dráha: 24 h. expresie ADH-Amut2, 6. dráha: 

nesolubilná frakcia expresie ADH-Amut2, 7: dráha: solubilná frakcia – ADH-Amut2, dráha 2-7 Cpn60 (60kDa) 

 

 

 

+ 
Obr. 2. SDS PAGE analýza po purifikácii IMAC 

A – bez použitia močoviny po expresii ADH-Amut2 (38 kDa) v kmeni Arctic pri 20 °C v TB médiu: 1. dráha: 

štandard molekulovej hmotnosti (PageRuler Prestained), 2. dráha: 0 h. expresie ADH-Amut2, 3. dráha: 24 h. 

expresie ADH-Amut2, 4. dráha: nesolubilná frakcia expresie ADH-Amut2, 5. dráha: solubilná frakcia – ADH-

Amut2, 6. dráha: flow through frakcia expresie ADH-Amut2, 7. dráha: wash frakcia ADH-Amut2, 8. elúcia 

ADH-Amut2, dráha 2-8 Cpn60 (60kDa); B – s použitím močoviny po expresii ADH-Amut2 (38 kDa) v kmeni 

Arctic pri 20 °C v TB médiu. 1. dráha: štandard molekulovej hmotnosti (PageRuler Prestained), 2. dráha: 0 h. 

expresie ADH-Amut2, 3. dráha: 24 h. expresie ADH-Amut2, 4. dráha: nesolubilná frakcia expresie ADH-

Amut2, 5. dráha: solubilná frakcia – ADH-Amut2, 6. dráha: flow through frakcia expresie ADH-Amut2, 7. 

dráha: wash frakcia ADH-Amut2, 8. elúcia ADH-Amut2, dráha 2-8 Cpn60 (60kDa) 

 

Avšak ani takýto postup nebol úspešný, kde v každej dráhe s pribúdajúcim proteínom 

sa dalo pozorovať v rovnakej miere aj pribúdanie šaperónu Cpn60 s veľkosťou 60kDa (Obr. 2) 

a neboli pozorované žiadne zmeny. Následne sme proces purifikácie opäť upravili. K vzorke 

proteínu sme pridali imidazol v stanovenej koncentrácii 10 mM, z dôvodu zvýšenia špecificity 
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väzby. Taktiež sme zvýšili množstvo imidazolu v premývacom roztoku. Takýmto postupom sa 

nám podarilo získať čistý proteín v elúcii (Obr. 3 a Obr. 4, modrá šípka).  

 

 

 
Obr. 3. SDS-PAGE analýza po purifikácii IMAC  

A: bez použitia močoviny po expresii ADH-Amut2 (38 kDa) v kmeni Arctic pri 20 °C v TB médiu: 1. dráha: 

štandard molekulovej hmotnosti (PageRuler Prestained), 2. dráha: 0 h. expresie ADH-Amut2, 3. dráha: 24 h. 

expresie ADH-Amut2, 4. dráha: nesolubilná frakcia expresie ADH-Amut2, 5: dráha: solubilná frakcia – ADH-

Amut2, 6: dráha: flow through frakcia expresie ADH-Amut2, 7: dráha: wash frakcia ADH-Amut2, 8. elúcia 

ADH-Amut2; B – s použitím močoviny po expresii ADH-Amut2 (38 kDa) v kmeni Arctic pri 20 °C v TB 

médiu: 1. dráha: štandard molekulovej hmotnosti (PageRuler Prestained), 2. dráha: 0 h. expresie ADH-Amut2, 

3. dráha: 24 h. expresie ADH-Amut2, 4. dráha: nesolubilná frakcia expresie ADH-Amut2, 5: dráha: solubilná 

frakcia – ADH-Amut2, 6: dráha: flow through frakcia expresie ADH-Amut2, 7: dráha: wash frakcia ADH-

Amut2, 8. elúcia ADH-Amut2 

 

 

 
Obr. 4. Western blot analýza po purifikácii IMAC 

A – bez močoviny po expresii ADH-Amut2 (38 kDa) v kmeni Arctic pri 20 °C v TB médiu: 1. dráha: štandard 

molekulovej hmotnosti (PageRuler Prestained), 2. dráha: 0 h. expresie ADH-Amut2, 3. dráha: 24 h. expresie 

ADH-Amut2, 4. dráha: nesolubilná frakcia expresie ADH-Amut2, 5: dráha: solubilná frakcia – ADH-Amut2, 6. 

dráha: flow through frakcia expresie ADH-Amut2, 7. dráha: wash frakcia ADH-Amut2, 8. elúcia ADH-Amut2; 

B – s močovinou po expresii ADH-Amut2 (38 kDa) v kmeni Arctic pri 20 °C v TB médiu: 1. dráha: štandard 

molekulovej hmotnosti (PageRuler Prestained), 2. dráha: 0 h. expresie ADH-Amut2, 3. dráha: 24 h. expresie 

ADH-Amut2, 4. dráha: nesolubilná frakcia expresie ADH-Amut2, 5. dráha: solubilná frakcia – ADH-Amut2, 6. 

dráha: flow through frakcia expresie ADH-Amut2, 7. dráha: wash frakcia ADH-Amut2, 8. elúcia ADH-Amut2 
 

V poslednom kroku sme pomocou Bradfordovej metódy stanovili celkový výťažok 

RrADH-A a výsledky sme korelovali pomocou denzitometrie. Dosiahli sme výťažok 

140 mg/ L celkového proteínu RrADH-A v prípade purifikácie bez močoviny a 100 mg/ L 
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v prípade prídavku močoviny. SDS-PAGE analýza po purifikácii v oboch prípadoch potvrdila 

neprítomnosť šaperónov v elúcii. Z tohto dôvodu usudzujeme, že väčší vplyv na čistotu má 

prídavok imidazolu vo vzorke ako aj v premývacom pufri. 

 

Záver 

Podarilo sa nám optimalizovať podmienky kultivácie a purifikácie buniek obsahujúcich 

mutovaný proteín RrADH-A. V zmysle kultivácie, optimálna teplota pre heterologickú 

expresiu solubílneho proteínu bola 20 °C, v bunkách E.coli ArcticExpress (DE3) v TB médiu. 

V prípade purifikácie, prídavok imidazolu v zvýšenej koncentrácii do odmývajúceho roztoku 

ako i k vzorke sa ukázalo veľmi účinný z hľadiska odstránenia nešpecifických produktov ako 

i šaperónov, ktoré sa viazali na proteín. Močovina v tomto prípade nemala efekt pri purifikácii. 
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Abstract 

Study of acquired colistin resitence in uropathogenic E. coli 
Colistin is a cationic polypeptide antibiotic derived from soil bacterium Bacillus polymyxa. Currently it 

is used as a last resort treatment for infections caused by multidrug resistant gram negative bacteria. In this study 

we analysed a clinical strain of uropathogenic E. coli resistant to colistin which did not contain the mcr gene 

responsible for mobile colistin resistence. The minimal inhibitory concentration of colistin in the resistant strain 

was determined to be 32 μg/ml.  The gene of interest pmrB was found through bioinformatic methods and the 

gene was transferred to a laboratory E. coli BB4 strain which was colistin sensitive. After transformation the 

colistin sensitive strain exhibited a colistin resistant phenotype and the minimal inhibitory concentration of colistin 

was 32 μg/ml, the same as the clinical strain. 
 

Keywords: colistin; antibiotic resistance; E. coli; mutagenesis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Escherichia coli je tyčinkovitá, fakultatívne anaeróbna, gram-negatívna baktéria 

patriaca do čeľade Enterobacteriaceae a triedy Gammaproteobacteria.  E. coli je súčasťou 

normálneho mikrobiómu ľudí, teplokrvných zvierat a plazov. Prirodzene sa vyskytuje ako 

neškodný komenzál v slizničnej vrstve slepého a hrubého čreva, avšak niektoré kmene E. coli 

sa prostredníctvom straty a zisku génov vyvinuli ako patogény [1,2]. 

Kolistin, nazývaný aj polymyxín E, je kationové polypeptidové antibiotikum. 

Antimikrobiálna aktivita kolistínu spočíva v jeho interakcii s vonkajšou membránou. Kolistín 

sa svojim kladne nabitým chvostíkom naviaže na záporne nabitú fosfátovú skupinu lipidu A, 

ktorý je súčasťou lipopolisacharidov (LPS) vonkajšej membrány. Naviazanie vytesní Mg2+ a 

Ca2+ ióny z fosfátových skupín, čím sa LPS destabilizuje a oslabí sa vonkajšia membrána. 

Následkom je väčšia absorbcia kolistínu do periplazmatického priestoru, lýza vnútornej 

membány a  bunková smrť [5]. 

Modifikácie lipidu A, ktoré bránia alebo znižujú počiatočnú interakciu kolistínu 

s vonkajšou membránou sú väčšinou podmienené chromozomálne lokalizovanými génmi [7]. 

Rast baktérií pri nízkych koncentráciách Mg2+ a Ca2+ a vysokej koncentrácii Fe3+ alebo v 

prítomnosti katiónových zlúčenín aktivuje histidínkinázy PhoQ a PmrB. Aktivácia týchto kináz 
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zapríčiňuje fosforyláciu ich regulátorov nachádzajúcich sa v cytoplazme (PhoP, PmrA), čo zase 

moduluje expresiu cieľových génov operónov arnBCADTEF  a pmrCAB, zodpovedných za 

modifikácie lipidu A.  Mutácie v histidínkináze PmrB sa vyskytuju častejšie ako mutácie 

responzívneho regulátora PmrA [6]. Modifikácia fosfátových skupín lipidu A amínovými 

substituentmi (fosfoetanolamínom alebo 4-deoxy-4-aminoarabinózou) znižuje celkový 

záporný náboj vonkajšej membrány, čím sa znižuje afinita pre kationické peptidy ako kolistín, 

čo má za následok vyššiu rezistenciu na tieto látky [4]. Veľkou hrozbou pre liečbu infekčných 

ochorení je aj gén mcr-1, ktorý kóduje prenosný typ rezistencie voči kolistínu [8]. 

Cieľom práce bolo štúdium kolistínovej rezistencie z klinického uropatogénneho 

kmeňa E. coli KMB-975. 

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene 

E. coli BB4 – laboratórny kmeň zo zbierky Katedry molekulárnej biológie 

E. coli KMB-975 -  klinický kmeň rezistentný na kolistín, izolovaný od pacientky 

s cestovateľskou anamnézou 

 

Stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie kolistínu 

Do 2 ml tekutej LB pôdy sme pridali kolistín do výslednej koncentrácie 2 - 32 μg/ml 

(dvojkové riedenia). Skúmavku sme naočkovali nočnou kultúrou do výslednej koncentrácie 

1% a kultivovali cez noc na 37 °C. 

 

Hľadanie kandidátnych génov rezistencie 

Rezistenciu na kolistín väčšinou spôsobujú mutácie génov kódujúce dvojzložkové 

regulačné systémy phoP/phoQ a pmrA/pmrB ako aj negatívny regulátor mgrB. V prvom kroku 

sme porovnávali aminokyselinovú sekvencie týchto génov z rezistentného kmeňa E. coli 

KMB-975 a referenčného kmeňa E. coli K-12 substr. MG1655. Sekvencie sme porovnávali v 

programe protein BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) s nastavenými pôvodnými 

parametrami a v programe Vector NTI (Invitrogen Corp) s nastavenými pôvodnými 

parametrami.  

 

Príprava mutantov rezistentných na kolistín 

Mutanty sme pripravili pomocou λred rekombinačného systému [3]. Kmeň E. coli BB4 

sme transformovali plazmidom pKD46 [3], ktorý obsahuje gény exo, gam a beta pod kontrolou 
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arabinózového promótora. Expresiu λred génov sme indukovali pridaním L-arabinózy do 

kultivačného média. V ďalšom kroku sme bunky transformovali lineárnym PCR produktom 

obsahujúcim začiatok génu pmrB z kmeňa E. coli KMB-975. Pre prípravu PCR produktu sme 

použili primery, ktoré amplifikovali oblasť od 244 bázových párov pred začiatkom génu pmrB 

až k 360 báze génu pmrB (mutácia sa nachádza na začiatku génu). Po elektroporácii 

mutagénnej DNA sme bunky vysiali na LB misku s 8 μg/ml kolistínu a kultivovali na 37 °C 

cez noc. Získané kolónie sme preočkovali na LB médium a kultivovali cez noc pri 42 °C, aby 

sme odstránili plazmid pKD46. Genotyp pmrB rekombinantých klonov sme overili 

Sangerovým sekvenovaním. Tiež sme overili ich fenotyp kultiváciou na LB médiu  s X-gal a 

IPTG.  

 

Komplementačná assay 

Pripravili sme plazmidový konštrukt obsahujúci gén pmrB z kmeňa E. coli BB4 

v plazmide pBADdelGFP. Gén pmrB sme amplifikovali pomocou primerov, ktoré mali na 

koncoch EcoRI a SphI štiepne miesta. DNA vektora spolu s PCR produktom sme štiepili 

restrikčnými endonukleázami, produkty sme purifikovali a následne ligovali pomocou T4 

ligázy.  Bunky sme vysiali na LB misku s ampicilínom a kultivovali na 37 °C.  

 

Výsledky a diskusia 

V práci sme stanovili minimálnu inhibičnú  koncentráciu kolistínu kmeňa E. coli KMB-

975 a ďalších uropatogénnych kmeňov E. coli. Zistili sme, že MIC kmeňa E. coli KMB-975 

bola 32 µg/ml, ostatné kmene neboli schopné vyrásť na žiadnej z testovaných koncentrácií 

tohto antibiotika (Tab. 1).  

 

Tab. 1. Minimálna inhibičná koncentrácia kolistínu vybraných kmeňov E. coli 

 

Kmeň ST C-H MIC (µg/ml) 

KMB-975 131 40-30 32 

KMB-998 131 40-30 < 2 

KMB-723 131 40-30 < 2 

KMB-754 131 40-30 < 2 

KMB-719 131 40-30 < 2 

BB4 10 11-27 < 2 
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V ďalšej časti práce sme študovali mechanizmus kolistínovej rezistencie u kmeňa 

E. coli KMB-975. Vychádzali sme z celogenómovej sekvencie tohto kmeňa získanej pomocou 

technológie Illumina v predchádzajúcom období. Pri prehľadávaní sekvencie sme nezistili 

prítomnosť prenosnej kolistínovej rezistencie kódovanej mcr génmi. Na základe údajov 

z literatúry sme vytipovali gény, ktorých chromozomálne mutácie vedú k rezistencii. Zistili 

sme, že aminokyselinová sekvencia proteínov PhoP, PhoQ a MgrB bola rovnaká ako v citlivom 

referenčnom kmeni. Zároveň aminokyselinová sekvencia PmrB obsahovala na desiatej pozícii 

klinicky relevantnú substitúciu leucínu za prolín, ktorá bola  opísaná v práci [9] u kmeňa s MIC 

kolistínu 4 µg/ml. 

Na overenie funkcie tejto mutácie sme pripravili rekombinantý kmeň E. coli BB4 

obsahujúci gén pmrB z kmeňa E. coli KMB-975. Po transformovaní lineárneho fragmentu génu 

pmrB do buniek E. coli BB4 obsahujúcich plazmid pKD46 nám na LB miske s kolistínom 

vyrástlo 6 kolónií. U rekombinantých kmeňov sme stanovili MIC kolistínu a sekvenciu génu 

pmrB pomocou Sangerovho sekvenovania (Obr. 1). Získali sme jedného mutanta, ktorý 

obsahoval identickú sekvenciu génu pmrB ako kmeň E. coli KMB-975. MIC mutantného 

kmeňa bola 32 μg/ml, výsledky testovania MIC mutanov sú zhrnuté v Tab. 2. Pôvod 

rekombinanta v kmeni BB4 sme overili rastom na médiu s IPTG a X-gal, na ktorom tvoril na 

rozdiel od KMB-975 biele kolónie. Po prepise nukleotidovej sekvencie do aminokyselinovej 

sme potvrdili prítomnosť bodovej substitúcie  leucínu za prolín (Obr. 2).  

 

Tab. 2. Minimálna inhibičná koncentrácia kolistínu mutantných kmeňov E. coli 

 

Kolónia Morfológia 
MIC kolistín[µg/ml] 

Tuhá LB Tekutá LB 

BB4-CR1 Biela okrúhla 16 32 

BB4-CR2 Biela okrúhla 16 32 

BB4-CR3 Nepravidelný tvar(ako BB4) 16 <16 

BB4-CR4 Nepravidelný tvar(ako BB4) 16 32 

BB4-CR5 Nepravidelný tvar(ako BB4) 16 <16 

BB4-CR6 Nepravidelný tvar(ako BB4) 16 <16 

BB4- kontrola Nepravidelný tvar 8 2 

KMB-975 kontrola Žlto-biela okrúhla 16 32 
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Obr. 1. Nukleotidová sekvencia začiatku génu pmrB z vybraných mutantov a referenčných kmeňov E. 

coli 

Z piatich testovaných mutantov iba BB4-CR1 mal správnu substitúciu tymínu na cytozín. KMB-975 je 

testovaný kmeň rezistentný na kolistín, LC711/14 je kmeň E. coli rezistentný na kolistín opísaný v práci [9]. 

BB4 je laboratórny kmeň citlivý na kolistín a BB4-CR2 – 5 sú ďalšie testované kmeňe pri ktorých gén pmrB 

zostal rovnaký ako pri referenčnom kmeni   

 

 
 

Obr. 2. Aminokyselinová sekvencia začiatku génu pmrB z vybraných kmeňov 

 

V práci sme tiež pripravili komplementačný plazmid pBAD-pmrB, ktorý nesie intaktný 

gén pmrB z kmeňa E. coli BB4. Tento konštrukt plánujeme použiť na potrvrdenie toho, že 

kolistínová rezistencia mutanta E. coli BB4-CR1 je spôsobená vnesenou mutáciou.  

  

Záver 

 V práci sme pomocou sprostredkovanej homologickej rekombinácie preniesli 

mutovaný gén pmrB z kmeňa rezistentného na kolistín do laboratórneho kmeňa citlivého na 

kolistín. V laboratórnom kmeni sa táto rezistenci prejavila a získali sme MIC v hodnote 32 

µg/ml. V práci zostáva ešte potvrdiť funkčnosť mutácie jej komplementáciou na plazmide. 
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Abstract 

Sterol composition of Candida glabrata yeast cells with ERG6 gene deletion 

Sterols are key components of eucaryotic plasma membranes. Ergosterol is the predominant sterol found 

in fungal cells responsible for membrane fluidity, permeability and activity of plasma membrane proteins. 

Ergosterol biosynthesis is a complex process involving 30 different Erg proteins. One of them, ERG6, is 

responsible for the aliphatic side chain methylation of sterol molecule. In the present work we describe the effect 

of ERG6 gene deletion on cell´s susceptiblity to various inhibitors of ergosterol biosynthesis, sterol and neutral 

lipids composition and expression of genes involved in ergosterol biosynthesis in the pathogenic yeast Candida 

glabrata. 

 

Keywords: Candida glabrata; ergosterol; HPLC; lipids; antifungal drug 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Steroly predstavujú kľúčové komponenty plazmatickej membrány eukaryotických 

buniek. Ich prítomnosť bola zistená v bunkách živočíchov, rastlín aj húb. Najčastejším 

fungálnym sterolom je ergosterol. Zohráva dôležitú úlohu v modulácii mnohých vlastností 

plazmatickej membrány ako sú fluidita, permeabilita, membránový potenciál a aktivita 

proteínov viazaných v membráne [1, 2]. Ergosterol tiež zodpovedá za adaptáciu buniek húb na 

vonkajšie podmienky a je miestom zásahu mnohých konvenčných antifungálnych látok (azoly, 

polyény, alylamíny, morfolíny) [2, 3]. Biosyntéza ergosterolu je komplexná a energeticky 

náročná metabolická dráha, ktorú katalyzujú enzýmy kódované približne 30 ERG génmi. 

Jedným z nich je aj gén ERG6 kódujúci enzým sterol C-24 metyltransferáza. Erg6p proteín 

katalyzuje premenu zymosterolu na fekosterol [1]. Delécia génu ERG6 vedie v bunkách 

kvasiniek k viacerým pozoruhodným fyziologickým zmenám a k akumulácii štruktúrne 

rôznorodých sterolov [4,5]. Cieľom predloženého príspevku je analýza vplyvu delécie génu 

ERG6 na metabolizmus sterolov u oportúnne patogénnych kvasiniek Candida glabrata.  

 

Materiál a metódy 

Použité kmene: Použité boli laboratórne kmene kvasinky C. glabrata označované ako 

mailto:elias25@uniba.sk


 

154 
 

Cg wt a Cgerg6Δ. Príprava delečného mutanta sa uskutočnila použitím delečnej kazety 

CgERG6::ScTRP1 [6]. 

Stanovenie citlivosti na látky interferujúce s biosyntézou ergosterolu: Citlivosť 

kvasiniek sa stanovila pomocou tzv. agarovej zrieďovacej metódy [7]. Nočná kultúra kvasiniek 

sa nariedila na koncentráciu 1x107 bb/ml a ďalej sa riedila desiatkovým riedením. 5 μl z 

každého riedenia sa vykvapkalo na YPD tuhé média obsahujúce rôzne koncentrácie 

antifungálnych látok (abafungín, amorolfín, terbinafín). Výsledky sa odčítali po 48 hodinovej 

kultivácii pri 28 °C. 

Lipidová analýza chromatografiou na tenkej vrstve: Zmeny na úrovni neutrálnych 

lipidov (steryl estery - SE a triacylglyceroly - TAG) sa stanovili pomocou TLC (thin layer 

chromatography) metódy [8]. Kultúra kvasiniek sa kultivovala v prítomnosti alebo v 

neprítomnosti mikonazolu (1 μg/ml) pri 28 °C. 1×109 buniek sa homogenizovalo pomocou 

sklenených guličiek. Lipidy sa extrahovali z bunkových homogenátov pomocou horúceho 

metanolu (15 min., 70 C). Nasledovala 2h extrakcia v chloroforme:metanole:vode (1:2:0,8) pri 

izbovej teplote s občasným miešaním. Získané lipidy sa rozpustili v zmesi 

chloroform:methanol (2:1) a aplikovali na silikagélové platne (Merck, Nemecko). Jednotlivé 

lipidy sa identifikovali na základe porovnania so známymi štandardami separovanými na 

rovnakej TLC platni. 

Sterolová analýza: Na sterolovú analýzu pomocou HPLC (high-performance liquid 

chromatography) metódy sa použili vyizolované nezmydelniteľné lipidy [9]. Kultúra kvasiniek 

sa kultivovala v prítomnosti alebo v neprítomnosti mikonazolu (1 μg/ml) pri 28 °C. 1×109 

buniek sa homogenizovalo pomocou sklenených guličiek. K rozbitým bunkám sa pridali 3 ml 

60 % KOH v 50 % metanole a suspenzia sa inkubovala 2 h pri 70°C, následne sa steroly 

extrahovali v 3 ml n-hexánu. Prítomné steroly sa analyzovali v zariadení Agilent 1100 HPLC 

vybavenom separačnou kolónou Eclipse XDB-C18 (Agilent Technologies, USA), diódovým 

detektorom (Agilent Technologies, USA) a CAD (Corona charged aerosol detector) 

detektorom (ESA Inc., USA). Steroly sa premývali 95 % metanolom pri 40 °C a rýchlosti 

prietoku 1 ml/min. Získané signály sa identifikovali na základe štandardov ergosterolu (Serva, 

Nemecko) a špecifických intermediátov erg6Δ mutantov kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. 

Izolácia RNA a stanovenie expresie génov: Celková RNA sa izolovala kyslým fenolom 

z nočnej kultúry kvasiniek rastúcich v YPD médiu [10]. Expresia génov sa určila qRT-PCR 

metódou. Vzorky cDNA sa pripravili prepisom z 1 μg očistenej RNA pomocou enzýmu 

reverzná transkriptáza Revert AIDTM H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μl) 

(ThermoScientific, EÚ). Na kvantitatívnu PCR sa použil 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR 
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Mix Plus (ROX) (Solis BioDyne, EÚ). qPCR amplifikácia sa uskutočnila v prístroji 7900 HT 

Fast Real-Time PCR system (Applied Biosystems, USA). Zmeny v expresii génov sa 

vyhodnotili Livakovou metódou [11]. Uvedené výsledky sú priemerom dvoch experimentov ± 

SD. Expresia génov sa normalizovala na gén CgRDN5.8. 

 

Výsledky a diskusia 

Naše predchádzajúce výsledky ukázali, že delécia génu CgERG6 vedie v kvasinkách C. 

glabrata k zmenám v citlivosti na antifungálne látky pôsobiace na biosyntetickú dráhu 

ergosterolu (azoly, polyény), ako aj ku zmenám vo vlastnostiach plazmatickej membrány 

(fluidita, membránový potenciál) [6]. Cieľom predloženého príspevku bolo analyzovať ako 

delécia génu CgERG6 ovplyvní citlivosť študovaných kmeňov k ďalším inhibítorom 

biosyntézy ergosterolu, a aké zmeny vyvolá absencia metyltransferázovej aktivity na úrovni 

neutrálnych lipidov. 

Ako demonštruje Obr. 1 delečný mutant Cgerg6Δ vykazoval zníženú citlivosť 

k amorolfínu a abafungínu. Amorolfín inhibuje enzýmy sterol C-14 reduktáza (ERG24) 

a sterol C-8 izomeráza (ERG2) [3]. Pozorovaná znížená citlivosť delečného mutanta môže 

súvisieť so zvýšenou expresiou génu ERG24 (Obr. 3). Alylamíny inhibujú enzým skvalén 

epoxidáza (ERG1) [3]. Hoci sme u delečného mutanta Cgerg6Δ pozorovali zvýšenú expresiu 

génu ERG1 pozorovaná zvýšená citlivosť môže súvisieť s iným mechanizmom účinku 

terbinafínu. Predchádzajúci výskum ukázal, že terbinafín okrem inhibície enzýmu skvalén 

epoxidáza spôsobuje zvýšenú akumuláciu reaktívnych kyslíkových radikálov v bunkách húb 

[12]. Abafungín je špecifický inhibítor enzýmu sterol C-24 metyltransferáza [13]. Absencia 

génu ERG6 pravdepodobne spôsobuje rezistenciu delečného mutanta voči abafungínu. 

 

 
 

Obr. 1. Fenotypová analýza kvasiniek Cg wt a Cgerg6Δ Rast na YPD médiu pri 28 °C dokumentovaný po 48 

hod. Koncentrácia buniek zľava doprava 107, 106, 105, 104 bb/ml 

 

Sterolová analýza pomocou HPLC metódy odhalila zvýšenú akumuláciu intermediátov 

biosyntézy ergosterolu - zymosterolu, cholesta-5,7,24-trienolu a cholesta-5,7,22,24-tetraenolu 

(Tab. 1). Zistené intermediáty sa, s výnimkou zymosterolu, nenachádzali v bunkách 

izogénneho štandardného kmeňa Cg wt. Ich prítomnosť je typická pre kmene s chýbajúcou 
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aktivitiou sterol C-24 metyltransferázy [2, 14]. Posledné dva zistené intermediáty vznikajú 

enzymatickou aktivitou produktov génov ERG2, ERG3 a ERG5 na zymosterol [4]. Nízke 

hladiny ergosterolu, pozorované u delečného mutanta Cgerg6Δ môžu byť dôsledkom 

transportu sterolov z YPD média [15]. 

 

Tab. 1. HPLC analýza študovaných kmeňov 

* bunky kultivované v prítomnosti mikonazolu (1μg/ml), ND – nedetekované 

 

 CoronaCAD hodnoty (pA) 

 Cg wt Cg wt* Cgerg6Δ Cgerg6Δ* 

cholesta-5,7,24-trienol ND ND 3 336 2 922 

cholesta-5,7,22,24-tetraenol ND ND 5 148 5 244 

zymosterol 1 464 ND 21 396 8 433 

ergosterol 16 537 7 891 516 277 

ergosta-5,7-dienol 1 144 1 688 ND ND 

lanosterol 2 884 11 547 1 871 11 735 

 

Pomocou TLC analýzy sme ďalej zisťovali zmeny na úrovni SE a TAG. Zistili sme, že 

delečný mutant Cgerg6Δ vykazuje výrazne vyššiu akumuláciu SE v porovnaní s Cg wt (Obr. 

2). Pozorovaný fakt môže súvisieť s akumuláciou bližšie neurčeného intermediátu, resp. 

intermediátov, ktoré sa ako nadbytočné ukladajú vo forme sterylesterov do tzv. lipidových 

partikúl. Na esterifikácii sterolov sa u kvasiniek S. cerevisiae podieľajú sterol acyltransferázy 

Are1p a Are2p. Bolo dokázané, že Are1p dokáže esterifikovať rôzne sterolové intermediáty 

napr. lanosterol. Pri nedostatku ergosterolu môžu byť SE hydrolyzované [16]. Snahou buniek 

delečných mutantov Cgerg6Δ by tak mohla byť esterifikácia akumulovaných nadbytočných, 

resp. toxických sterolových intermediátov a ich uloženie do lipidových partikúl. Súčasťou 

lipidových partikúl sú aj TAG. Zvýšené množstvo TAG u delečného mutanta Cgerg6Δ môže 

naznačovať, že bunky obsahujú väčšie množstvo lipidových partikúl v porovnaní s kmeňom 

Cg wt. Znížené hladiny SE u kmeňa Cg wt po opracovaní mikonazolom sú pravdepodobne 

dôsledkom ich hydrolýzy, ako odpoveď na zníženú syntézu ergosterolu. 

 

 
 

Obr. 2. TLC analýza kvasiniek Cg wt a Cgerg6Δ TAG – triacylglycerol; SE – sterylester; std – štandard 
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Delécia génu CgERG6 vedie k výrazným zmenám v transkripčnej aktivite viacerých 

ERG génov. Delečný mutant Cgerg6Δ vykazuje signifikantne zvýšenú expresiu génov ERG1 

a ERG24, ako aj mierne zvýšenú expresiu génu ERG11 (Obr. 3). Signifikantne zníženú 

expresiu sme pozorovali pri génoch ERG2, ERG3 a taktiež v prípade génu UPC2A (Obr. 3). 

Gén UPC2A kóduje transkripčný faktor (TF) Upc2Ap regulujúci expresiu ergosterolových 

génov [17]. Zvýšená expresia génov, ktoré sa v biosyntéze ergosterolu nachádzajú pred génom 

ERG6 (ERG1, ERG11, ERG24) je pravdepodobne vyvolaná snahou delečného mutanta 

adaptovať sa na zmeny spôsobené neprítomnosťou génu ERG6. Znížená expresia génov, ktoré 

sa v biosyntéze ergosterolu nachádzajú za génom ERG6 (ERG2, ERG3, ERG4) pravdepodobne 

súvisí s neprítomnosťou substrátov jednotlivých enzýmov. Znížená expresia niektorých ERG 

génov môže byť tiež dôsledkom zníženej expresie génu pre TF Upc2Ap. Nedávny výskum u 

C. glabrata odhalil interakciu medzi génom ERG6 a génom ADA2, ktorý je súčasťou tzv. 

SAGA (Spt-Ada-Gcn5 acetyltransferase) komplexu [18]. SAGA komplex môže fungovať ako 

koaktivátor expresie génov regulovaných Upc2Ap [19]. Neprítomnosť sterol C-24 

metyltransferázy môže negatívne vplývať na aktivitu SAGA komplexu a tým inhibovať 

expresiu niektorých ERG génov sprostredkovanú TF Upc2Ap. 

 

 
 

Obr. 3. Expresia vybraných génov, ktorých produkty sú zapojené v biosyntéze ergosterolu Na 

normalizáciu expresie sa použil gén CgRDN5.8 

 

Záver 

Delécia génu ERG6 vedie v kvasinkách C. glabrata k zmenám v citlivosti na inhibítory 

biosyntézy ergosterolu, k zmenám v neutrálnych lipidoch, k akumulácii ergosterolových 

intermediátov a k zmenám na úrovni expresie génov kódujúcich enzýmy biosyntézy 

ergosterolu. 
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Abstract 

 Isolation and characterization of bacteriophages infecting foodborne pathogens of the genus Citrobacter  

 Food pathogens of the genus Citrobacter belong to the family Enterobacteriaceae, which cause serious 

gastrointestinal diseases in humans and have been identified in isolates from meat, fish, dried baby food and water. 

Given the zero tolerance for the use of antibiotics in the food industry, it is necessary to look for another alternative 

solution, that would lead to a cure for food. In the context of food safety, due to the specificity of phages, phage 

biocontrol offers the opportunity to target pathogenic bacteria without disturbing the normal microflora of food. 

In this study, we isolated phages, that are able to infect bacterial strains of the genus Citrobacter. We purified the 

phages vB_CfreVP11, vB_Cbra_VP12 and vB_Cgil_13, determined their host specificity, adsorption on the 

indicator bacterial strains and their survival at different temperatures.  

 

Keywords: bacteriophages; foodborne pathogens; phage biocontrol 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Patogénne baktérie a vírusy sú zodpovedné za najvyšší počet ohnísk nákazy chorôb 

prenášaných jedlom na celom svete [1]. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, 

že 600 miliónov ľudí na svete, čiže približne 1 z 10 ľudí, každoročne ochorie na konzumáciu 

kontaminovaných potravín a z toho 420 000 zomrie [2]. V súčasnosti je možné bakteriálne 

ochorenia u ľudí liečiť antibiotikami, avšak v prípade potravín sa neodporúčajú používať 

antibiotiká, resp. je bezpečnejšie vyradiť potraviny, ktoré sú napadnuté baktériami.  

Potravinové patogény rodu Citrobacter spôsobujú u človeka závažné gastrointestinálne 

ochorenia a sú často hlavnými príčinami oportúnnych infekcií. Rod Citrobacter, na ktorý sme 

sa zamerali patrí do čeľade Enterobacteriaceae, čo je osobitná skupina aeróbnych, 

gramnegatívnych baktérií, ktoré nevytvárajú spóry a sú tyčinkovitého tvaru [3, 4]. Rod 

Citrobacter zahŕňa 11 druhov, z ktorých väčšina patrí medzi oportunistické ľudské patogény 

zapríčiňujúce nozokomiálne infekcie, septikémiu, meningitídy a infekcie močových ciest 

najmä u pacientov so zníženou imunitou [5]. Citrobacter spp. najmä C. freundi je považovaný 

aj za pôvodcu nozokomiálnych infekcií. Izoláty C. freundii obsahovali faktory virulencie 
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a vyvolávali otravu jedlom alebo hnačky. Navyše bol kmeň C. braakii izolovaný zo vzoriek 

surového mletého hovädzieho mäsa a výrobkov z bravčového mäsa [6]. 

Cieľom tejto práce bola izolácia a charakterizácia bakteriofágov infikujúcich 

potravinové patogény rodu Citrobacter, ktoré ako alternatíva k antibiotikám predstavujú 

bezpečnú cestu k dekontaminácii potravín napadnutých patogénmi. 

 

Materiál a metódy 

Izolácia a purifikácia bakteriofágov 

 Bakteriofágy sme izolovali na indikátorových bakteriálnych kmeňoch z čističiek 

odpadových vôd v Modre, Devínskej Novej Vsi a Senci. Fágy sme koncentrovali 

v roztoku polyetylénglykolu a NaCl a purifikovali pomocou ultracentrifugácie v gradiente 

chloridu cézneho. Koncentrované fágy vytvorili v gradiente prstenec. Odobraté fágy sme 

dialyzovali pri 4° C. 

Stanovenie hostiteľskej špecificity 

 Hostiteľskú špecificitu sme zisťovali na Petriho miskách s dvojitým agarom. K 200μl 

nočnej bakteriálnej kultúry (OD600=1) sme pridali 5ml vrchného agaru a zmes sme následne 

vyliali na misky s tuhým LB médiom. Na misky sme kvapkali 10μl fágového lyzátu, ktorý bol 

nariedený na titer 108. Cez noc boli misky inkubované v termostate pri teplote 37°C. 

V nasledujúci deň sme určili úspešnosť infekcie jednotlivých fágov. 

Testovanie adsorpcie fágov 

Adsorpcie jednotlivých fágov sme zisťovali na Petriho miskách s dvojitým agarom. K 

200μl nočnej bakteriálnej kultúry (OD600=1) sme pridali 5μl vrchného agaru a zmes sme 

následne vyliali na misky s tuhým LB médiom. Na misky sme kvapkali 10μl fágového lyzátu, 

ktorý bol nariedený na rovnaký titer u všetkých fágov. 10μl fágového lyzátu sme najskôr 

nechali inkubovať s 90μl pripravených baktérií (OD 600 =1) po dobu 10 minút. Následne sme 

celý obsah preniesli k 900μl vychladeného SM pufru a centrifugovali pri 6000 otáčkach po 

dobu piatich minút. Supernatant sme nariedili v mikrotitračnej platničke a na misky sme 

kvapkali 10μl fágového lyzátu s rôznymi riedeniami. Cez noc boli misky inkubované 

v termostate pri teplote 37°C.  

Testovanie teplotných stabilít bakteriofágov 

Teplotné stability sme určovali na hranatých miskách s dvojitým agarom, kedy sme 

k 500μl nočnej bakteriálnej kultúry (OD600=1) pridali 10ml vrchného agaru a zmes sme 

následne vyliali na misky s tuhým LB médiom. Na misky sme kvapkali 10μl fágového 

lyzátu s rôznymi riedeniami. Cez noc boli misky inkubované v termostate pri teplote 37°C. 
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Každý fág sme v rámci testovania teplotných stabilít vystavili rôznym teplotám po dobu piatich 

minút, pričom ako štandardná kontrola slúžila teplota 4°C. 

 

Výsledky a diskusia 

 V našej práci sme izolovali nové fágy, ktoré sme ďalej purifikovali (Tab.1), pričom sme 

najskôr fágy kultivovali v tekutej kultúre, následne sme využili metódu koncentrovania 

bakteriofágov pomocou polyetylénglykolu s cieľom získania čo najväčšej koncentrácie fága 

v malom objeme a ďalej sme prostredníctvom ultracentrifugácie v gradiente chloridu cézneho 

dosiahli finálnu purifikáciu fágov. Takto zakoncentrované a vypurifikované fágy sme následne 

používali pri testovaní hostiteľskej špecificity fágov na 56 bakteriálnych kmeňoch. Hostiteľskú 

špecificitu sme testovali na bakteriálnych kmeňoch rodu Citrobacter (Obr.1), Cronobacter, 

Escherichia, Enterobacter, Staphylococcus a Enterococcus. Zistili sme, že naše fágy primárne 

infikujú bakteriálne kmene rodu Citrobacter a iba jedenkmeň z rodu Escherichia. Fág 

vB_Cgil_13 vykazoval 29% hostiteľskú špecificitu, pričom infikoval 4 zo 14 bakteriálnych 

kmeňov rodu Citrobacter. Oba fágy vB_Cbra_VP12 a vB_CfreVP11 vykazovali 71% 

hostiteľskú špecificitu, pričom infikovali 10 zo 14 bakteriálnych kmeňov rodu Citrobacter. 

Zistili sme, že nami izolované fágy vykazujú úzku hostiteľskú špecificitu. 

 

Tab. 1. Charakterizácia fágov izolovaných v práci  

 

 

 
 

Obr. 1. Hostiteľská špecificita bakteriofágov vB_Cgil_VP13, vB_Cbra_VP12 a vB_Cfre_VP11 na 14 

bakteriálnych kmeňoch rodu Citrobacter 

Názov bakteriofága Titer fága (PFU/ml) Odber Špecificita 

vB_Cgil_VP13 1,6x1011 Devínska Nová Ves 71% 

vB_Cbra_VP12 1x1012 Modra 71% 

vB_Cfre_VP11 1,8x1011 Senec 29% 
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Následne sme sa zamerali na zisťovanie adsorpcií fágov. Adsorpcia je kľúčovým 

štádiom rozpoznávania hostiteľskej bunky vírusom a úspešná penetrácia fágov do bakteriálnej 

bunky je nevyhnutnou podmienkou pokračovania ich životného cyklu [7]. Testovali sme 

adsorpciu fágov na indikátorových kmeňoch Citrobacter gillenii, Citrobacter braakii 

a Citrobacter freundii, pričom sme v rámci každého fága testovali aj rozdiely adsorpcie medzi 

inkubáciou v stacionárnej polohe a inkubáciou na trepačke pri laboratórnej teplote 22°C. Fág 

vB_Cgil_VP13 vykazoval slabú adsorpciu, dosahujúcu 40%, pričom adsorpcia sa ešte znížila 

v prípade inkubácie na trepačke. Fág vB_Cbra_VP12 vykazoval lepšiu adsorpciu, s hodnotami 

nad 70%, pričom adsorpcia sa znížila v prípade inkubácie na trepačke približne o 10%. Fág 

vB_Cfre_VP11 vykazoval najlepšiu adsorpciu, s hodnotami nad 80% a počas inkubácie na 

trepačke sme zaznamenali malý pokles adsorpcie oproti inkubácii v stacionárnej polohe 

(Obr.2).  

 

 

 
Obr. 2. Adsorpcia bakteriofágov vB_Cgil_VP13, vB_Cbra_VP12 a vB_Cfre_VP11 na 

indikátorových bakteriálnych kmeňoch 

  

V ďalšej časti našej práce sme testovali teplotnú stabilitu fágov pri teplotách od 20°C 

do 90°C po dobu piatich minút (Obr. 3). V rámci testovania teplotnej stability sa nám podarilo 

dokázať, že fágy sú najviac stabilné pri kontrolnej teplote 4°C a taktiež pri teplote 20°C, pričom 

sa prežívanie fágov so zvyšujúcou teplotou postupne znižovalo. Pri teplote 37°C a 42°C sa 

prežívanie fágov pohybovalo v rozmedzí od 58-81%. Pri teplote 56°C fágy vykazovali stabilitu 

42-50% a pri teplote 70°C sa stabilita fágov znížila len minimálne. Ako najstabilnejší sa javil 
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podľa našich výsledkov fág vB_Cbra_VP12, u ktorého sme zaznamenali prežívanie pri teplote 

80° C v krátkom časovom intervale. 

 

 
 

Obr. 3. Tepelná stabilita bakteriofágov 
Záver 

 V našej práci sme izolovali a purifikovali bakteriofágy z čističiek odpadových vôd 

v Modre, Senci a Devínskej Novej Vsi. Stanovili sme hostiteľskú špecificitu fágov, kedy fágy 

vB_Cbra_VP12 a vB_CfreVP11 infikovali 71% a fág vB_Cgil_VP13 len 29% použitých 

bakteriálnych kmeňov. Testovali sme teplotné stability fágov, kde sme potvrdili najlepšie 

prežívanie fágov pri teplote 4°C a 20°C. Postupným zvyšovaním teploty sa stabilita 

jednotlivých fágov znižovala. V rámci testovania adsorpcií fágov vykazoval najlepšiu 

adsorpciu nad 80% fág vB_Cbra_VP11. Fág Vb_Cfre_VP12 vykazoval adsorpciu nad 70% 

a  nízku adsorpciu sme zaznamenali u fága vB_Cgil_VP13. Nízka adsorpcia fága 

vB_Cgil_VP13 naznačuje, že nami zvolený indikátorový kmeň nie je optimálny a je v ďalšej 

práci potrebné identifikovať vhodného hostiteľa. 
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Abstract 

Traumatic Lesions in Skeletal Remains from the Crypt of the Cathedral of the Holy Trinity in Žilina  

The objects of analysis were skeletal remains exhumed from the crypt of the Cathedral of the Holy Trinity 

in Žilina. Fractures, sharp force traumas and stab wounds were examined on the skulls, and fractures and post-

traumatic changes were found on the bones of the postcranial skeleton. All paleopathological changes were 

evaluated macroscopically, and X-ray examination was also performed for selected findings. Of the 602 skulls 

analyzed, 14 skulls were affected. 8396 bones of the postcranial skeleton were evaluated. Traumatic injuries were 

found in 90 bones, with the fibula (3.5%) and tibia (2.0%) most commonly affected. Fractures (0.9%), periostitis 

(0.3%) and myositis ossificans (0.2%) occurred within these injuries. The most interesting traumatic injuries were 

a healed sharp force trauma on one of the skulls, ankylosis of the right scapula with clavicle and a complicated 

subtrochanteric fracture and fracture of the right femoral neck. 

 

Keywords: anthropology; ossuary; paleopathological analysis; fracture; sharp force trauma 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou z najvýznamnejších sakrálnych stavieb v Žiline je Katedrála Najsvätejšej 

Trojice. Prvá písomná zmienka o objekte pochádza z roku 1423. Pôvodne jednoloďový kostol 

z 13. storočia bol neskôr rozšírený a niekoľkokrát prestavaný. V roku 2020 začala rozsiahla 

rekonštrukcia, počas ktorej bola pod vetracím otvorom v severnom múre objavená krypta 

s rozmermi 6,3 x 6,4 m a výškou 3,9 m. V krypte sa nachádzalo približne 60 m3 ľudských 

kostrových pozostatkov premiešaných so zeminou, zvyškami rakiev a hrobovou výbavou. 

Pozostatky pochádzajú zrejme z prikostolného cintorína zrušeného na začiatku 20. storočia 

a  z neďalekej kostnice. V okolí katedrály sa pochovávalo od 13. storočia až do konca 18. 

storočia [1, 2]. Katedra antropológie PriF UK v Bratislave v spolupráci s Považským múzeom 

v Žiline a Žilinskou diecézou realizovala v lete 2021 workshop, počas ktorého bolo 

exhumovaných približne 25 m3 kostrových pozostatkov. Tie boli podrobené základnej 

antropologickej analýze, ktorá zahŕňala zhodnotenie morfoskopických a morfometrických 

znakov, odhad pohlavia a veku dožitia jedincov. Súčasťou analýzy bolo aj sledovanie 

paleopatologických zmien, z ktorých časť predstavujú traumatické lézie a posttraumatické 

zmeny na kostiach prezentované v tejto štúdii.  
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Materiál a metódy 

Predmetom analýzy boli kostrové pozostatky exhumované z krypty Katedrály 

Najsvätejšej Trojice v Žiline. Súčasťou základného antropologického rozboru bola aj 

paleopatologická analýza, v rámci ktorej sme na lebkách a jednotlivých kostiach hodnotili 

traumatické lézie a posttraumatické zmeny. Počty analyzovaných lebiek a kostí 

postkraniálneho skeletu sú uvedené v Tab. 1 a Tab. 2. Všetky paleopatologické zmeny boli 

hodnotené makroskopicky, pri vybraných nálezoch bolo využité aj RTG vyšetrenie. Na lebkách 

boli hodnotené fraktúry, sečné a bodné poranenia, na kostiach postkraniálneho skeletu boli 

sledované fraktúry a posttraumatické zmeny. Keďže analyzovaný materiál predstavujú 

samostatné kosti, je uvádzaná prevalencia patologických zmien vzhľadom na počet 

vyšetrených kostí daného typu.   

 

Výsledky a diskusia 

Traumy na kostrových pozostatkoch patria po degeneratívno-produktívnych zmenách 

k najčastejším paleopatologickým nálezom na skelete jedincov. Poúrazové zmeny na skelete 

však neposkytujú ucelený obraz výskytu všetkých poranení v populácii, pretože úrazy 

mäkkých tkanív často nie je možné na kostrových pozostatkoch odhaliť. K traumatickým 

zmenám na skelete patria fraktúry (zlomeniny), vykĺbenia (luxácie), zranenia spôsobené 

ostrými predmetmi alebo zbraňou a i. Zlomeniny sú charakterizované ako úplné alebo neúplné 

porušenie kontinuity kosti. Najčastejšie bývajú zapríčinené traumou, ktorej sila presahuje 

pevnosť kosti v ohybe, ťahu, tlaku či torzii. Medzi analyzované posttraumatické zmeny 

zaraďujeme ankylózu (strata pohyblivosti kĺbu, ktorá vzniká v dôsledku väzivového alebo 

osifikovaného spojenia kostí napr. po úraze), pakĺb resp. nepravý kĺb (nedokonalé zahojenie 

zlomeniny väzivom bez premeny na kostné tkanivo) a posttraumatickú osteomyelitídu, čiže 

zápal kostnej drene, okostice a kosti [3]. 

 

Tab. 1. Prevalencie traumatických zmien na lebkách 
N – počet vyšetrených lebiek, n – počet postihnutých lebiek 

 

LEBKA   Sečná/bodná rana Fraktúra 

N n % n % 

Dospelí 577 9 1,6 4 0,7 

Nedospelí 25 1 4,0 0 0,0 

Spolu 602 10 1,7 4 0,7 
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Traumatické zmeny bolo možné zhodnotiť na 602 lebkách, z ktorých 577 patrilo 

dospelým a 25 nedospelým jedincom. Celkovo bolo postihnutých 14 (2,3 %) lebiek. Sečné, 

resp. bodné rany boli prítomné na deviatich lebkách dospelých jedincov (1,6 %) a jednej lebke 

nedospelého jedinca (4,0 %). Fraktúry boli zaznamenané na štyroch lebkách dospelých 

jedincov (0,7 %), u nedospelých neboli prítomné (Tab. 1). 

Beňuš et al. (2000) zaznamenali na 239 lebkách exhumovaných z gotickej vrstvy 

ossária pod kaplnkou sv. Jakuba v Bratislave (15. – 18. stor. n. l.) pomerne vysoký výskyt 

traumatických zmien, a to 2,09 % a 0,84 % bodných poranení, 7,11 % a 10,88 % sečných 

poranení, 2,51 % a 2,09 % zlomenín, 5,02 % a 7,95 % depresných zlomenín na pravej, resp. 

ľavej strane lebky [4].  

Z celkového počtu 8396 analyzovaných kostí postkraniálneho skeletu bolo 

traumatickou zmenou postihnutých 90 kostí (1,1 %). Najviac zastúpené sú fraktúry (49 kostí; 

0,6 %), nasledované periostitídou (24 kostí; 0,3 %) a myositis ossificans (15 kostí; 0,2 %). 

Okrem týchto zmien bola prítomná taktiež jedna luxácia ramennej kosti a jedna panvová kosť 

s vyhojeným sečným poranením (Tab. 2). Najviac traumatických zmien bolo zaznamenaných 

na ihliciach (16; 3,5 %) a píšťalách (26; 2,0 %). 

Výskyt traumatických a posttraumatických lézií na kostiach postkraniálneho skeletu 

z ossária sv. Jakuba v Bratislave, na rozdiel od lebiek, nebol vysoký. Frekvencia poranení 

na dlhých kostiach nepresiahla 2,0 %, pričom najčastejšie sa nachádzali na predkolení [5].  

 

Tab. 2. Prevalencie traumatických zmien na kostiach postkraniálneho skeletu 
N – počet vyšetrených kostí, n – počet postihnutých kostí, “-” – znak sa nehodnotil 

 

POSTKRAN. 

SKELET 
N 

Fraktúra Periostitis Myositis ossif. Luxácia Sečná rana 

n % n % n % n % n % 

Clavicula 206 2 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Scapula 346 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Humerus 1168 5 0,4 1 0,1 2 0,2 1 0,1 0 0,0 

Ulna 593 4 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Radius 430 3 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Femur 1954 10 0,5 3 0,2 4 0,2 0 0,0 0 0,0 

Tibia 1328 7 0,5 10 0,8 9 0,7 0 0,0 0 0,0 

Fibula 462 6 1,3 10 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Os coxae 598 3 0,5 0 0,0  0 0,0 0 0,0 1 0,2 

Vertebrae 1177 8 0,7 - - - - - - - - 

Sacrum 134 0 0,0 - - - - - - - - 

 



 

168 
 

Jednou z najzaujímavejších traumatických zmien na súbore kostí z krypty v Katedrále 

Najsvätejšej Trojice v Žiline je vyhojená sečná rana na lebke dospelého jedinca, 

pravdepodobne ženy (DS = -0,52; Obr. 1A). Veľký defekt oválneho tvaru s rozmermi 60 × 33 

mm na ľavej temennej kosti začína približne 1 cm  za sutura coronalis a smeruje dorzálne. 

Okraj lézie je nepravidelný, zhrubnutý, ale zaoblený, čo indikuje prítomnosť zápalového 

procesu predtým, než došlo k zahojeniu. Stopy hojenia v podobe kostnej novotvorby sú dobre 

viditeľné na lamina interna. Lebka je pri pohľade zhora asymetrická a skrátená, pričom zadná 

časť lebečnej klenby je sploštená. Sutura coronalis naľavo od bodu bregma je zrejme v 

dôsledku traumy úplne obliterovaná. Podľa lokalizácie, tvaru a okrajov lézie bol zásek vedený 

tangenciálne zdola nahor. Podobný mechanizmus vzniku zranenia sečnou zbraňou opísali 

Beguiristain a Etxeberria (1994) na lebke z megalitickej hrobky Aizibita (Navarra, Španielsko; 

Obr. 1B) [6].  

 

 
 

Obr. 1. Vyhojený zásek na ľavej temennej kosti dospelého jedinca, pravdepodobne ženy (A).  

Možný mechanizmus vzniku zranenia sečnou zbraňou (B) 

 

Ojedinelým nálezom bola ankylóza pravej lopatky s kľúčnou kosťou (Obr. 2), ktorá 

mohla vzniknúť ako následok zlomeniny pod processus coracoideus scapulae a/alebo luxácie 

akromioklavikulárneho (AC) kĺbu. Pod proc. coracoideus lopatky je kosť viditeľne zhrubnutá 

a horný okraj lopatky je „skrátený” a posunutý k miestu traumy. V dôsledku osifikácie úponov 

– ligamentum trapezoideum, lig. conoideum a lig. coracoacromiale je kľúčna kosť 

akromiálnym koncom zrastená s akromionom lopatky. Akromiálna časť klavikuly bola 

deformovaná, mierne sploštená, čo pravdepodobne súvisí s vyhojeným poranením. Uhol, ktorý 

zviera kľúčna kosť a lopatka je v dôsledku traumy väčší o 20° než je fyziologická norma (60°). 

Cavitas glenoidalis, spina scapulae a acromion lopatky sú bez patologických zmien, telo 

klavikuly nie je skrátené ani výrazne zhrubnuté. Tento patologický stav zodpovedná 

akromioklavikulárnej luxácii, pri ktorej je poškodené kĺbové puzdro, akromioklavikulárny 

a korakoklavikulárny väz. Poranenia AC kĺbu predstavujú častý typ poranení ramenného 

pletenca (4 až 8 % všetkých vnútrokĺbových poranení). Takmer polovica týchto poraní sa 
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vyskytuje v 3. dekáde života a postihuje prevažne mužov než ženy (5:1) [7]. K luxácii 

v akromioklavikulárnom kĺbe dochádza najčastejšie dvomi hlavnými mechanizmami, a to 

priamym násilím na oblasť ramena, napr. pád na rameno alebo nárazom do ramenného kĺbu, 

a nepriamym násilím, napr. po páde na lakeť [8].  

 

 
 

Obr. 2. Luxácia pravého akromioklavikulárneho kĺbu dospelého jedinca neurčeného pohlavia 

 

Závažné traumatické a posttraumatické zmeny sme zaznamenali aj na stehnovej kosti 

dospelého jedinca. Horná tretina pravej stehnovej kosti bola výrazne zdeformovaná v dôsledku 

dvoch fraktúr, a to vyhojenej dislokovanej subtrochanterickej zlomeniny a zlomeniny krčka 

(Obr. 3). V mieste defektov kosti možno pozorovať rozsiahle posttraumatické zmeny, 

zahŕňajúce osteomyelitídu a degeneratívne artrotické zmeny na hlavici stehnovej kosti. 

Fraktúra krčka stehnovej kosti nebola zahojená. V dôsledku nesprávnej fixácie, príp. 

narušeného prietoku krvi, sa v tomto mieste poškodená kosť nezacelila, kostné úlomky ostali 

navzájom pohyblivé a vytvoril sa tzv. pakĺb (pseudoartróza). Takáto komplikácia vzniká napr. 

u otvorených zlomenín, kedy kosti prominujú cez kožu, mäkké tkanivá sú pomliaždené a ich 

výživa nie je dostatočná [3]. 

 

  
 

Obr. 3. Komplikovaná subtrochanterická zlomenina a zlomenina krčka pravej stehnovej kosti 

dospelého jedinca, pravdepodobne muža (šípky označujú pseudoartózu) 
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Záver 

Hodnotený súbor tvorili kostrové pozostatky exhumované z krypty Katedrály 

Najsvätejšej trojice v Žiline.  Zo 602 analyzovaných lebiek (577 dospelých, 25 nedospelých) 

bolo postihnutých 14 lebiek. Sečné, resp. bodné rany boli prítomné u 1,6 % dospelých a 4,0 % 

nedospelých jedincov. Fraktúry boli zaznamenané len na lebkách dospelých (0,7 %). 

Z postkraniálneho skeletu bolo zhodnotených 8 396 kostí. Traumatické poranenia sa 

nachádzali na 90 kostiach, najviac postihnutými boli ihlice (3,5 %) a píšťaly (2,0 %). V rámci 

týchto poranení, boli prítomné fraktúry (0,9 %), periostitída (0,3 %) a myositis ossificans (0,2 

%). Za najzaujímavejšie traumatické poranenia možno považovať vyhojenú sečnú ranu na 

lebke, ankylózu pravej lopatky s kľúčnou kosťou a komplikovanú subtrochanterickú 

zlomeninu a zlomeninu krčka pravej stehnovej kosti.  Analýzy samotných kostí exhumovaných 

z ossárií neumožňujú formulovať signifikantné závery o zdravotnom stave celej populácie.  
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Mihalčinovej, Dominike Lechmanovej, Eve Petrušovej Chudej a Eme Petrušovej. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Slaná A. (2021) Naša Žilinská diecéza 9, p. 14 

[2] Slaná A., Bodoriková S., Dörnhöferová M., et al. (2021) Vlastivedný zborník Považia 

XXX, p. 119  

[3] Horáčková L., Strouhal E., Vargová L. (2004) Základy paleopatologie. Akademické 

nakladatelství CERM, Brno, p. 1 

[4] Beňuš R., Masnicová S., Thurzo M. (2000) Bull. Slov. antropol. Spoloč. 3, p. 1 

[5] Beňuš R., Masnicová S. (2000) Česká antropologie 50, p. 56 
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Abstract 

Karyological variability in Daphne arbuscula and Daphne cneorum in the Western Carpathians 

The aim of the work was to investigate the karyological variability in two related endangered species: 

the narrow endemic Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) and the more widespread D. cneorum in the area of West 

Carpathians. Using flow cytometry, we did not observe the variability in the absolute or relative genome size in 

D. arbuscula; whereas we identified within-species variability in D. cneorum. Our results also uncovered the rare 

cases of polyploidy in D. cneorum, which might be associated with the adaptation to different ecological niches. 

To confirm this hypothesis and to determine the frequency of polyploidy in this species, a detailed analysis of the 

cytotype variability over a larger area of its distribution is needed. The data obtained in our study contribute not 

only to a better understanding of the biology and ecology of both endangered species but even help to shed more 

light on the mechanism and factors responsible for polyploidy in the otherwise diploid genus Daphne. 

 

Keywords: flow cytometry; genome size; polyploidy; Daphne; Carpathians; endemism 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedným z najvýznamnejších mechanizmov v evolúcii rastlín je celogenómová duplikácia 

(polyploidia), ktorá vedie k vzniku jedincov, u ktorých počet chromozómových sád presiahne 

základný počet dva. Polyploidné cytotypy môžu vznikať fúziou redukovanej a neredukovanej 

gaméty alebo dvoch neredukovaných (diploidných) gamét. Dané gaméty môžu pochádzať od 

jedinca toho istého druhu (autopolyploidizácia), alebo pochádzajú od dvoch odlišných druhov 

(alopolyploidizácia), čo je zároveň spojené s hybridizáciou rodičovských druhov. Znásobenie 

genómu má nemalý dopad na fenotyp danej rastliny, ktorá môže získať nové vlastnosti 

zvyšujúce jej fitness, schopnosť adaptovať sa a často vedie aj k vzniku nových druhov [1]. 

Napriek intenzívnemu výskumu cytogenetiky počas posledných dekád existujú skupiny 

s málo preskúmanou karyologickou variabilitou, napríklad rod lykovec (Daphne L., 

Thymelaeaceae Juss.). Tento euroázijský rod zahŕňa viac ako 90 druhov, avšak veľkosť 

genómu je známa iba u piatich druhov [2]. Počet chromozómov bol zatiaľ určený len u 

približne 25 druhov, pričom pri väčšine bola potvrdená základná diploidná úroveň (2n = 2x = 

18), čo indikuje, že polyploidia v evolúcii rodu pravdepodobne nehrala významnú úlohu [2, 3]. 
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Výnimkou je D. odora Thunb., u ktorého boli zistené rôzne aneuploidné počty chromozómov 

[4] alebo hybridogénny alotetraploidný druh D. reichsteinii Landolt & E. Hauser [5]. Avšak 

nemožno vylúčiť výskyt aneuploidných alebo polyploidných úrovní aj u ďalších, doteraz 

nepreskúmaných druhov, najmä hybridov. 

Vo svojej práci sa zameriavam na dva morfologicky príbuzné druhy, a to Daphne 

arbuscula Čelak. (lykovec muránsky) a D. cneorum L. (lykovec voňavý). Lykovec muránsky 

je západokarpatský stenoendemit viazaný iba na vápencové skalné biotopy na území 

Muránskej planiny. V rámci tohto malého územia sa jeho populácie vyskytujú na pomerne 

izolovaných lokalitách s odlišnými mikroklimatickými podmienkami, od xerotermných až po 

chladné a vlhké horské polohy, v nadmorskej výške od 590 do 1330 m n. m [6]. Tento druh je 

považovaný za terciárny relikt, a teda pravdepodobne na tomto území prežil obdobie 

zaľadnenia [7]. Lykovec voňavý je rozšírený po celej Európe a má ešte väčšiu ekologickú 

amplitúdu, pretože obýva biotopy od nížin po subalpínsky stupeň; na Slovensku od 180 m n. m. 

(Záhorská nížina) po 1250 m n. m. (Veľká Fatra) [6]. Jeho populácie sú zvyčajne málo 

početné, geograficky izolované a jeho súčasný areál sa považuje za reliktný. Rastie prevažne 

na vápenatom podklade. Výnimkou sú populácie z Panónskej nížiny so silikátovým podložím, 

napríklad na viatych pieskoch na Záhorskej nížine. Predpokladáme, že diverzita ekologických 

ník, izolovanosť populácií a historické procesy oboch druhov by mohli poskytovať priestor pre 

karyologickú a cytotypovú diverzifikáciu. Oba druhy sú diploidné [2, 8, 9], avšak veľkosť 

genómu oboch druhov nebola doteraz známa. 

Cieľom tejto štúdie je teda analýza cytotypovej variability (ploidnej úrovne ako aj 

absolútnej veľkosti genómu) u oboch skúmaných druhov Daphne arbuscula a D. cneorum na 

území Západných Karpát a v prípade druhého menovaného aj na území priľahlej Panónie. 

 

Materiál a metódy 

Pomocou prietokovej cytometrie bola stanovená absolútna a relatívna veľkosť genómu 

oboch skúmaných druhov. Na stanovanie relatívneho obsahu DNA ako aj detekciu ploidnej 

úrovne bol použitý protokol s fluorochrómom DAPI (4',6-diamidin-2-fenylindol), zatiaľ čo na 

stanovenie absolútnej veľkosti genómu bol použitý fluorochróm PI (propídium jodid) [10]. 

Súčasne s meranou vzorkou bol analyzovaný štandard so známym obsahom DNA, v našom 

prípade sme použili Bellis perennis L.; 2C DNA = 3,38 pg [11]. Výskum bol realizovaný na 

území Slovenska, prevažne v oblasti Západných Karpát. Pre druh D. arbuscula boli 

analyzované vzorky z 10 populácií (celkovo 84 jedincov), ktoré pokrývali v podstate celý areál 

tohto endemického druhu. Vzorky druhu D. cneorum boli zozbierané z 10 populácií (celkovo 
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cca 250 jedincov) tak, aby sme zachytili populácie s odlišnými ekologickými podmienkami 

(typ podložia, nadmorská výška). Z každej populácie bolo analyzovaných zvyčajne 5 – 25 

jedincov, podľa veľkosti populácie. V populácii D. cneorum na Záhorskej nížine bol po 

prvotnej analýze zistený prípad polyploidie, preto sme túto populáciu zmapovali znovu 

a podrobnejšie, s cieľom zmapovať všetky jedince danej populácie (celkovo zmeraných 120 

vzoriek). Na cytometriu bolo nutné použiť čerstvé kvety alebo kvetné púčiky, nakoľko v listoch 

sa nachádza veľké množstvo sekundárnych metabolitov, ktoré znemožňujú ich analýzu.  

Vzorky boli pripravené podľa štandardného protokolu s využitím pufrov Otto I a Otto 

II [10, 12] alebo pufru GPB [13]. Absolútnu veľkosť genómu sme analyzovali na cytometri 

Partec CyFlow SL so zeleným laserom (Partec Gmbh, Münster, Nemecko) na Katedre 

botaniky, UJPŠ v Košiciach. Merania relatívnej veľkosti genómu boli realizované 

v cytometrických laboratóriách Botanického ústavu SAV v Bratislave a Banskej Bystrici 

(cytometer Partec CyFlow ML s UV LED lampou, Münster, Nemecko). Na presnejšie 

stanovenie absolútnej veľkosti genómu boli vykonané tri nezávislé opakované merania každej 

vzorky, medzi ktorými bol rozdiel maximálne 3 % [14]. Variačný koeficient G1 píkov vzorky 

aj štandardu (CV) sme akceptovali do hodnoty 5 %. Absolútna veľkosť genómu (2C, pg DNA) 

je daná pomerom pozície G1 píku vzorky ku G1 píku štandardu × 2C DNA obsah štandardu 

[10]. Relatívna veľkosť genómu sa stanovuje iba ako pomer medzi pozíciami G1 píkov vzorky 

a štandardu. Výsledné histogramy boli analyzované a vizualizované v programe FloMax (ver. 

2.7, Partec Gmbh, Münster, Nemecko). 

 

Výsledky a diskusia 

U endemického druhu D. arbuscula sme analyzovali materiál z takmer celého areálu 

druhu na území Muránskej planiny (desať z 15 známych populácií). Nezistili sme však žiadnu 

cytotypovú variabilitu, a to ani na úrovni ploidie, ani na úrovni veľkosti genómu. Absolútna 

veľkosť genómu (2C) sa pohybovala na úrovni 6,06 – 6,13 pg (priemer 6,09 ± 0,03 pg; obr. 1). 

Zdá sa, že napriek tomu, že druh sa vyskytuje v malých a často veľmi izolovaných populáciách 

so širším spektrom ekologických podmienok (nadmorská výška, orientácia), tieto faktory 

nemali zásadný vplyv na jeho vnútrodruhovú karyologickú variabilitu. Variabilita v relatívnej 

veľkosti genómu medzi všetkými meraniami dosiahla iba 3 %, čo predstavuje len úroveň chyby 

merania prístroja (obr. 2). Variačné koeficienty G1 píkov D. arbuscula a štandardu všetkých 

meraní boli nižšie ako 4 %. Na základe veľkosti genómu možno sledované druhy jednoznačne 

odlíšiť, nakoľko absolútna veľkosť genómu druhého skúmaného druhu D. cneorum (2C) sa 

pohybovala na úrovni 4,9 – 5,11 pg (priemer 4,98 ± 0,05 pg; obr .1). 
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Obr. 1. Absolútna veľkosť genómu Daphne arbuscula a Daphne cneorum v porovnaní s ostatnými doteraz 

preskúmanými druhmi rodu Daphne [2] 

 

Variabilita v priemernej relatívnej veľkosti genómu medzi skúmanými populáciami D. 

cneorum dosiahla 3 % (obr. 2). Ak však porovnáme všetky merania diploidných jedincov, tak 

rozdiel medzi najnižšou (populácia Ostrá, Veľká Fatra) a najvyššou nameranou hodnotou 

(populácia Záhorie) dosiahol 8 %, čo už môže poukazovať na určitú vnútrodruhovú variabilitu. 

Istá miera variability (viac ako 5 %) bola pozorovaná aj medzi jedincami v rámci troch 

populácií: Záhorie, Sokol (Veľká Fatra) a Stupičie (Strážovské vrchy). Variačné koeficienty 

G1 píkov D. cneorum a štandardu všetkých meraní boli nižšie ako 5 %. 

 

 

 
Obr. 2. Variabilita v relatívnej veľkosti genómu medzi populáciami Daphne arbuscula a Daphne cneorum 

(bez polyploidných jedincov D. cneorum) 

 

Zaujímavosťou u tohto druhu je ale nájdený vzácny prípad polyploidného jedinca 

v populácií na Záhorskej nížine (4C = 7,47 pg; obr. 3). Na základe cytometrických meraní 

usudzujeme, že pravdepodobne pôjde o tetraploidnú rastlinu, avšak tento odhad bude nutné 

potvrdiť priamym počítaním chromozómov. Po nasledujúcom podrobnejšom zmapovaní tejto 

populácie sme zistili ešte ďalšie dva takéto prípady. Ide o jeden z mála dôkazov polyploidie 
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v rode Daphne a prvý takýto údaj v rámci skúmaného druhu. Na základe veľkosti genómu, 

morfológie a ekológie predpokladáme autopolyploidný pôvod, no tento predpoklad bude 

potrebné v budúcnosti dokázať pomocou genetických analýz. Zatiaľ nie je isté, či sa jedná 

polyploidné jedince vzniknuté sexuálne, alebo ide o vzácny prípad somatickej polyploidie, 

kedy polyploidný jedinec, či iba rameta, vzniká duplikáciou genómu buniek somatického 

pletiva. U skúmaného druhu sa predpokladá vysoká úroveň klonálneho rozmnožovania, preto 

je odlíšenie jednotlivých jedincov značne problematické. Pre presné zistenie zastúpenia 

polyploidov v tejto populácii bude potrebné podrobne zmapovať celú populáciu, pričom bude 

zozbierané a analyzované väčšie množstvo vzoriek v rámci každého kríka/jedinca. Lokalita na 

Záhorskej nížine je navyše charakteristická silikátovým podložím a nízkou nadmorskou 

výškou, čím sa výrazne líši od ostatných skúmaných lokalít vo vyšších polohách a s vápenatým 

substrátom. Nakoľko mohli tieto ekologické faktory prostredia ovplyvniť zistenú cytotypovú 

variabilitu sa však zatiaľ vzhľadom na nedostatočné množstvo získaných údajov nedá presne 

určiť. Pre potvrdenie alebo vyvrátenie tejto hypotézy a na zistenie frekvencie výskytu 

polyploidie u tohto druhu bude potrebné rozšíriť výskum na väčšiu časť areálu, najmä 

Panónsku nížinu, kde sa D. cneorum vyskytuje aj na viacerých lokalitách so silikátovým 

podložím. 

 

 

 
Obr. 3. Porovnanie relatívnej veľkosti genómu u druhov Daphne arbuscula a Daphne cneorum 

A – rozdiely v relatívnej veľkosti genómu medzi diploidnými jedincami D. arbuscula a D. cneorum. 

B – rozdiely v relatívnej veľkosti genómu medzi diploidným (2C) a tetraploidným jedincom D. cneorum (4C). 

Jadrá všetkých jedincov boli izolované, ofarbené pomocou DAPI a analyzované súčasne 

 

Záver 

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať karyologickú variabilitu dvoch príbuzných druhov 

lykovcov, a to endemického druhu Daphne arbuscula v celom jeho areáli na území Muránskej 

planiny a rozšírenejšieho druhu D. cneorum v časti jeho areálu na území Západných Karpát 
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a priľahlej časti Panónskej nížiny. Nezistili sme žiadne významné rozdiely vo veľkosti genómu 

medzi populáciami D. arbuscula. Preto predpokladáme, že aj napriek tomu, že jeho populácie 

sú pomerne izolované a ekologicky rôznorodé, tieto faktory pravdepodobne neprispeli 

k diverzifikácii vo veľkosti genómu. U D. cneorum sme pozorovali väčšiu mieru 

vnútropopulačnej aj medzipopulačnej variability. Vzácnym nálezom je výskyt polyploidných 

jedincov v populácii D. cneorum na Záhorskej nížine so silikátovým podložím. Budúcim 

cieľom bude do štúdie zahrnúť ďalšie populácie D. cneorum vyskytujúce sa na nevápenatom 

substráte a rozšíriť výskum na väčšiu časť areálu, najmä na Panónsku nížinu. Údaje o veľkosti 

genómu týchto druhov doteraz neboli známe, avšak tieto analýzy bude ešte potrebné doplniť 

priamym spočítaním chromozómov jednotlivých cytotypov. 
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Abstract 

Parietal fauna in the Čertova pec (Považský Inovec Mts.) and Jazvinská caves (Tríbeč Mts.) 

Parietal fauna inhabits the walls and ceilings of cave habitats. The observations of the cave fauna were 

carried out at two months intervals in the period from May 2021 to March 2022 in two caves freely open to public 

with different microclimatic conditions. Overall, during the observations we managed to identify 19 species, 6 

genera and 10 taxa were assigned to the families. The most represented groups were Arachnida, Diptera and 

Lepidoptera. The representation of taxa was more numerous on the walls at the entrance parts of the caves. We 

recorded lower numbers of taxa in the aphotic zone. The parietal fauna was more numerous in the Čertova pec 

cave, which has two entrances and is more dynamic from a microclimatic point of view and more influenced by 

changes in the external environment. The Jazvinská cave can be considered microclimaticly more stable and many 

species use its inner spaces of wintering. The study brings new data on the occurrence of invertebrates in the 

monitored locations. 

 

Keywords: subterranean fauna; troglophiles; biospeleological research 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jaskyne predstavujú jedinečný typ ekosystému, v ktorom môžeme nájsť značnú 

biodiverzitu od baktérií a húb, cez kôrovce a hmyz, až po stavovce. Vnútorné priestory jaskýň 

poskytujú pomerne stabilné mikroklimatické podmienky, ako je teplota a vysoká vlhkosť, ale 

taktiež neprítomnosť svetla. Preto živočíchy, ktoré sa v jaskyniach vyskytujú celoročne, príp. 

len v určitom období sú na tieto podmienky rôznym spôsobom prispôsobené. 

Vstupné časti jaskýň, do ktorých ešte preniká denné svetlo sú z hľadiska zmien 

mikroklímy a množstva a kvality potravy akýmsi prechodom medzi jaskynným prostredím a 

okolitými biotopmi. Tieto časti sa vyznačujú vysokou druhovou diverzitou. Povrchové 

živočíchy často využívajú jaskynné vchody ako úkryty, v ktorých môžu prečkať klimaticky 

nepriaznivé obdobia. Formujú sa tu špeciálne ekotonálne spoločenstvá, v ktorých sú zastúpené 

druhy vyskytujúce sa prevažne mimo jaskýň, ale aj druhy, ktoré sú na jaskyne určitým 

spôsobom viazané. Dôvodom prenikania povrchových druhov do jaskýň je priaznivá 

mikroklíma. Niektoré druhy využívajú jaskyne na prezimovanie, ako napr. mora pivničná 

(Scoliopteryx libatrix) a piadivka jaskynná (Triphosa dubitata) z radu motýle (Lepidoptera). 
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Iné druhy sa do jaskýň presúvajú v čase, keď je na povrchu sucho a teplo, ako napr. 

chladnomilné druhy dvojkrídlovcov (Diptera) z čeladí Mycetophilidae, Cecidomyidae a 

Heleomyzidae [1]. 

Parietálne živočíchy osídľujú steny a stropy jaskynných chodieb a priestorov. 

Nachádzame ich predovšetkým v blízkosti jaskynných vchodoch. Najpočetnejšiu zložku 

parietálnej fauny tvorí hmyz, pričom najviac sú zastúpené dvojkrídlovce (Diptera) a motýle 

(Lepidoptera) [1]. 

Cieľom práce bolo porovnať diverzitu fauny priestorovo viazanej na steny jaskynných 

priestorov, ktorá je vizuálne dobre pozorovateľná a sezónnu dynamiku týchto parietálnych 

taxónov na dvoch mikroklimaticky odlišných lokalitách, ktorými sú jaskyňa Čertova pec a 

Jazvinská jaskyňa.  

 

Materiál a metódy 

Výskum parietálnej fauny bol realizovaný v dvoch verejnosti voľne prístupných 

jaskyniach, Čertova pec a Jazvinská jaskyňa, s odlišným charakterom a od toho sa odvíjajúcimi 

mikroklimatickými podmienkami.  

Jaskyňa Čertova pec sa nachádza v Považskom Inovci v k. ú. Radošina neďaleko cesty 

spájajúcej Piešťany a Topoľčany, v nápadnom 12 m vysokom brale pod vrchom Horný 

Petrovič.  Ide o dynamickú jaskyňu s dvoma vchodmi. Výraznejší vstupný portál je široký 4,5 

m a vysoký 5,3 m. Jaskyňa je 27 m dlhá, priemerne 6 m široká a má jednoduchý chodbovitý 

charakter s menšími výbežkami. Druhý, severovýchodný vchod je 1,5 m vysoký tvaru 

horizontálnej pukliny [2, 3].  

Jazvinská jaskyňa sa nachádza v pohorí Tríbeč západne od osady Debnárov štál v k. ú. 

Malá Lehota v nadmorskej výške 577 m. Ide o statickú, puklinovo-riečnu jaskyňu vo 

vápencovom masíve dlhú 44 m. Podzemný priestor jaskyne pozostáva z chodby širokej 

približne 1 m a vysokej do 2 m. Jaskyňa je bez výraznejšej kvapľovej výzdoby [4].  

Kontroly lokalít boli uskutočnené v pravidelných 2-mesačných intervaloch v období od 

mája 2021 do marca 2022. Zástupcovia parietálnej fauny boli pozorovaní vizuálne. Súbežne s 

pozorovaniami bola realizovaná aj fotodokumentácia pomocou digitálneho fotoaparátu Canon 

EOS 2000D. Na určovanie jednotlivých taxónov sme použili dostupné určovacie kľúče, 

odbornú literatúru a fotodokumentačný materiál konzultovali aj s viacerými odborníkmi 

zaoberajúcimi sa jednotlivými taxonomickými skupinami.  
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Výsledky a diskusia 

V rámci celoročného výskumu parietálnej fauny v jaskyniach Čertova pec a Jazvinská 

sme zaznamenali výskyt 35 taxónov, z ktorých 19 sme identifikovali na úroveň druhu, 6 na 

úroveň rodu a 10 na úroveň čeľade (tab. 1). Najviac taxónov patrilo medzi Arachnida 

(pavúkovce),  Diptera (dvojkrídlovce) a Lepidoptera (motýle) (obr. 1).   

 

 

 
Obr. 1. Počet taxónov parietálnej fauny identifikovaných v rámci jednotlivých taxonomických skupín  

 

Gastropoda (ulitníky) boli na sledovaných lokalitách zaznamenané celoročne, avšak v 

zimnom období ich početnosť rapídne klesla. Najvyššiu abundanciu vykazovali zástupcovia 

čeľade Clausillidae počas letných mesiacov v Čertovej peci. Zástupcovia tejto čeľade zvyknú 

požierať riasy vo vchodoch do jaskýň [1]. Zástupcovia čeľade Limacidae preferovali vlhkejšie 

prostredie Jazvinskej jaskyne. Afinitu k jaskynným biotopom vykazuje Oxychilus glaber 

(Oxychilidae), omnivorný druh, ktorý je schopný sa tu aj rozmnožovať. Jeho prítomnosť je 

možné očakávať v teplých a vlhkých jaskynných vchodoch [5]. Zaznamenali sme ho na oboch 

sledovaných lokalitách, avšak početnejší bol v Jazvinskej jaskyni.  

Z triedy Arachnida (pavúkovce) bol najpočetnejšie zastúpený a prítomný na oboch 

lokalitách počas každej kontroly troglofilný druh Meta menardi (Tetragnathidae), ktorý patrí k 

typickým a najnápadnejším jaskynným bezstavovcom v miernom pásme [6] a spravidla sa 

vyskytuje v blízkosti jaskynných vchodov. Zastúpené boli adultné aj juvenilné jedince. M. 

menardi často zdieľa rovnaký mikrobiotop s o niečo menším trogloxénnym druhom Metellina 

merianae (Tetragnathidae), ktorý má porovnateľné ekologické nároky [7]. Tento druh sme 

Gastropoda; 3

Arachnida; 9

Isopoda; 2

Diplopoda; 3

Coleoptera; 1

Hymenoptera; 1

Lepidoptera; 7

Diptera; 9
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však zaznamenali len ojedinele v Jazvinskej jaskyni. Početnejšie zastúpenie v jaskyni Čertova 

pec mali zástupcovia rodu Tegenaria sp. (Agelenidae). Pravidelný výskyt druhu Nesticus 

cellulanus (Nesticidae) sme pozorovali na oboch lokalitách v období máj až september. Výskyt 

zástupcov z rodov Tetragnatha (Tetragnathidae) a Philodromus (Philodromidae), ako aj druhu 

Araneus diadematus bol ojedinelý a viazaný len na jaskyňu Čertova pec. Z radu Opilionida 

(kosce) sme zaznamenali druh Leiobunum rotundum (Sclerosomatidae). Ide o teplomilný a 

vlhkomilný druh listnatých a zmiešaných lesov [8], ktorý sme pozorovali v zimnom období v 

Jazvinskej jaskyni. 

Zástupcov radu Isopoda (rovnakonôžky) sme pozorovali len v období máj až september 

v jaskyni Čertovej peci. Konkrétne išlo o druhy Cylisticus convexus (Cylisticidae) a Porcellio 

spinicornis (Porcellionidae), ktoré preferujú kamenisté biotopy.  

Obdobne zástupcovia radu Diplopoda (mnohonôžky) boli okrem prvej kontroly 

prítomné iba v Čertovej peci, kde boli pozorované do začiatku zimného obdobia. Zastúpené 

boli 3 druhmi, konkrétne Cylindroiulus caerulocinctus a Ommatoiulus sabulosus (oba z čeľade 

Julidae) a najpočetnejším druhom bol Glomeris pustulata (Glomeridae). 

Zástupcovia Coleoptera (chrobáky) a Hymenoptera (blanokrídlovce) predstavovali len 

náhodný výskyt. 

Z radu Lepidoptera (motýle) sme zaznamenali 7 taxónov. Za typické druhy, ktoré 

obývajú podzemné biotopy od konca leta do jari možno považovať, Triphosa dubitata 

(Geometridae) a Scoliopteryx libatrix (Noctuidae). Zaznamenali sme ich predovšetkým v 

Jazvinskej jaskyni. T. dubitata osídľuje aj hlbšie jaskynné priestory, kde dochádza počas leta 

k páreniu. S. libatrix prečkáva zimu bližšie ku vchodom do jaskýň, kde môže teplota dosiahnuť 

aj mínusové hodnoty [1]. Na oboch lokalitách bol zaznamenaný aj druh Inachis io 

(Nymphalidae), avšak len počas kontrol v mesiacoch júl a september. Výskyt ďalších 3 

identifikovaných druhov motýľov – Hypena rostralis (Erebidae), Ligdia adustata 

(Geometridae) a Trachea atriplicis (Noctuidae) bol viazaný na obdobie máj až september a 

jaskyňu Čertova pec.  

Z radu Diptera (dvojkrídlovce) mal najväčšie zastúpenie druh Limonia nubeculosa 

(Limoniidae), ktorý v období od mája do novembra dosahoval pomerne vysokú početnosť v 

oboch jaskyniach. Ide o jeden z najbežnejších druhov na stenách jaskýň, obzvlášť počas 

estivácie [9].  Vysokú početnosť (s maximom počas kontrol v mesiacoch júl a september) 

vykazovali aj zástupcovia rodu Tarnania sp. (Mycetophilidae), ktorý podobne ako L. 

nubeculosa prechádza diapauzou, aby spomalil vývoj a kladenie vajíčok prebiehalo v 

priaznivom období [1]. 
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Tab. 1. Prehľad jednotlivých taxónov parietálnej fauny zaznamenaných v sledovanom období  

v Čertovej peci (ČP) a v Jazvinskej jaskyni (JJ) 

 
 

 Taxón 

Dátum 

Lokalita 

2. 5. 2021 13. 7. 2021 5. 9. 2021 13. 11. 2021 31. 1. 2022 20. 3. 2022 

ČP JJ ČP JJ ČP JJ ČP JJ ČP JJ ČP JJ 

 Gastropoda             

Oxychilus glaber 2 0 0 4 1 3 0 4 0 1 0 0 

Clausiliidae 20+ 6 15 3 8 0 5 0 0 0 0 0 

Limacidae 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 

 Arachnida             

Leiobunum rotundum  0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 

Araneus diadematus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Meta menardi 20+ 30+ 20+ 30+ 20+ 40+ 12 40+ 5 30+ 8 30+ 

Metellina merianae 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Nesticus cellulanus 3 5 2 3 2 3 0 1 0 0 0 0 

Philodromus sp. 4 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Tegenaria sp. 30+ 5 30+ 5 20+ 4 6 3 0 0 0 0 

Tetragnatha sp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Thomisidae  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 Isopoda             

Cylisticus convexus 15+ 0 15+ 0 10+ 0 0 0 0 0 0 0 

Porcellio spinicornis 15+ 0 15+ 0 10+ 0 0 0 0 0 0 0 

 Diplopoda             

Cylindroiulus caeruleocinctus 12 3 13 0 11 0 5 0 0 0 0 0 

Glomeris pustulata 20+ 0 20+ 0 16 0 10 0 0 0 0 0 

Ommatoiulus sabulosus 16 1 14 0 8 0 2 0 0 0 0 0 

 Coleoptera              

Chrysomelidae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Hymenoptera              

Ichneumonidae  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Lepidoptera              

Hypena rostralis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Inachis io 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 

Ligdia adustata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pyrochroa sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scoliopteryx libatrix 0 4 2 1 5 9 0 8 0 17 0 9 

Trachea atriplicis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Triphosa dubitata 0 0 0 5 3 4 0 6 0 5 0 3 

 Diptera              

Culiseta sp. 0 0 0 0 0 0 15+ 0 0 0 0 0 

Eristalis tenax 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 

Limonia nubeculosa 40+ 40+ 60+ 50+ 40+ 40+ 30+ 20+ 0 0 0 0 

Tarnania sp. 30+ 80+ 40+ 100+ 40+ 100+ 20+ 80+ 0 40+ 0 40+ 

Calliphoridae 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Chironomidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Empididae 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Mycetophilidae (bez Tarnania sp.) 15+ 10+ 15+ 10+ 12 10+ 15+ 10+ 0 10+ 0 15+ 

Syrphidae (bez Eristalis tenax) 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 

 

Z obr. 2 vidieť, že počet zistených taxónov v Čertovej peci (31) bol viac ako 

dvojnásobný v porovnaní s Jazvinskou jaskyňou (14). Jediné taxonomické skupiny, ktoré boli 

početnejšie zastúpené v Jazvinskej jaskyni boli Gastropoda a Hymenoptera. Tento rozdiel bol 

najvýraznejší v období máj až september. Na druhej strane v období január až marec bolo viac 
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taxónov zistených v Jazvinskej jaskyni, ktorá je mikroklimaticky stabilnejšia.  

 

 
 

Obr. 2. Porovnanie zastúpenia zistených taxónov v Čertovej peci a v Jazvinskej jaskyni 

 

Záver 

V jaskyniach Čertova pec a Jazvinská jaskyňa bola pozorovaná a zaznamenaná 

parietálna fauna, ktorá zahŕňala 8 taxonomických skupín bezstavovcov. Bohatšie zastúpenie 

mala Čertova pec najmä v letných mesiacoch, kedy poskytovala vhodné útočisko aj mnohým 

nejaskynným druhom. Naopak v zimných mesiacoch sa viac druhov vyskytlo v Jazvinskej 

jaskyni vďaka jej stálejším mikroklimatickým podmienkam. 
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centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice, p. 29 

[6] Řezáč M. (2012) Živa 3, p. 131 

[7] Novak T., Tkavc T., Kuntner M., et al. (2010) Acta Oecol. 36(6), p. 523 

[8] Maršalek P., Stašiov S., Dankaninová L., et al. (2014) Folia faunistica Slovaca 19, p. 25  

[9] Kjærandsen J. (1993) Entomologica fennica 4(3), p. 157  



 

183 
 

Pôsobenie niklu v aeroponických podmienkach na rast a vývin kukurice 

siatej 
 

Lukáš Gímeš, Jana Kohanová 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; gimes1@uniba.sk 

 

 

Abstract 

Effect of nickel under aeroponic conditions on growth and development of maize plants 

Nickel is naturally occurring in soil and surface water but some activities like industrialization, chemical 

fertilization, using of pesticides etc. increase its concentration in the environment. Ni accumulation in agricultural 

soils can cause the disturbances of plant growth and can negatively influence agricultural yield. Nickel can be 

accumulated in edible plant parts and may then enter the food chain by being eaten by animals and people. Due 

to the climate crisis and environmental pollution, there is more and more difficult to provide a fresh and healthy 

food for the fast-growing population by using traditional agriculture. Aeroponic system is one of the most popular 

ways for alternative plant cultivation. In the present study we investigated the effect of Ni on the root growth and 

biomass production of two maize hybrids in aeroponic cultivation. We also investigated the tolerance of two 

maize hybrids to the presence of nickel in the experimental conditions. 

 

Keywords: aeroponics; nickel; phytotoxicity; roots; Zea mays 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Znečistenie životného prostredia je kvôli ľudskej činnosti stále väčší problém. 

Znečistený je vzduch, voda aj pôda. Práve znečistenie poľnohospodárskej pôdy spôsobuje 

problémy pri zabezpečení dostatku zdravotne nezávadných potravín pre narastajúcu ľudskú 

populáciu na Zemi [1]. 

Jeden z mnohých znečisťujúcich prvkov je aj nikel. Nikel je dnes považovaný za prvok 

esenciálny, teda taký, bez ktorého rastlina nedokáže ukončiť svoj životný cyklus. Nikel je 

súčasťou širokého spektra enzýmov, ktoré sú dôležité pre rast a vývin rastlín [2, 3]. Na druhej 

strane kvôli ľudskej činnosti je koncentrácia niklu v niektorých pôdach tak vysoká, že je pre 

rastliny toxická [1]. Vysoké koncentrácie niklu negatívne ovplyvňujú množstvo 

metabolických, fyziologických a rastových vlastností, napríklad klíčenie [4], vodný režim, 

príjem nutrientov a obsah a funkciu proteínov a aminokyselín [5]. Nikel inhibuje rast 

a vetvenie koreňov kukurice siatej (Zea mays L.) [6], kapusty sitinovej (Brassica juncea (L.) 

Czern.) [7]. Nikel nemá svoj vlastný transportný systém [5], a preto súperí o naviazanie sa na 

väzobné miesto iných esenciálnych prvkov (napr. Cu, Fe, Mg, Mn, Zn), čo sa prejavuje ako 

ich deficiencia [8]. Tento prvok negatívne pôsobí aj na fotosyntetický aparát, či už cez zníženie 

obsahu fotosyntetických pigmentov [7, 8], poškodením mezofylových buniek a ultraštruktúry 

chloroplastov [9] alebo narušuje príjem prvkov dôležitých pre správne fungovanie 
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fotosyntézy [5]. 

Kvôli už spomínanému znečisťovaniu životného prostredia a kvôli klimatickej kríze je 

potravinová bezpečnosť v ohrození, preto je nutné vyvíjať spôsoby pestovania kultúrnych 

plodín, ktoré sú nezávislé na pôde či aktuálnych klimatických podmienkach. Medzi takéto 

spôsoby patria hydroponická a aeroponická kultivácia [10]. 

Pri aeroponickej kultivácii sú rastliny umiestnené nad nepriehľadnou kultivačnou 

nádobou, v ktorej sú len korene, na ktoré je pomocou trysiek rozprašovaný živný roztok. 

Súčasťou moderných aeroponických systémov sú prístroje na meranie hodnoty pH a elektrickej 

vodivosti, teplomery, vlhkomery a merače koncentrácie O2, ktoré sú dôležité pre 

maximalizáciu výnosov a minimalizáciu nákladov [11]. Pri dodržaní správnosti všetkých 

postupov je aeropónia oproti klasickému pestovaniu výnosnejšia [12], efektívnejšia 

a environmentálne priateľskejšia metóda kultivácie hospodársky významných plodín, a preto 

získava vo svete čoraz väčšiu popularitu [11]. 

Kukurica siata (Zea mays L.) je jednoklíčnolistová rastlina z čeľade Poaceae, ktorá patrí 

medzi najviac pestované kultúrne plodiny na svete. Má široké využitie či už ako krmivo pre 

hospodárske zvieratá, potravina pre ľudí, ale aj v priemysle alebo na výrobu biopalív do 

automobilov. Kukuricu ako modelový organizmus použil už Johan Gregor Mendel pre jej 

dobre pozorovateľné morfologické znaky [13]. Dnes patrí medzi najviac využívané modelové 

organizmy a slúži na objasňovanie domestikácie, evolúcie génov, fyziologických procesov či 

rezistenciu voči pesticídom. 

Cieľom našej práce bolo otestovať kultiváciu rastlín v aeroponických podmienkach a 

zistiť, ako sa prejaví vplyv niklu na rast koreňov a produkciu biomasy dvoch rôznych hybridov 

kukurice siatej (Zea mays L.)- Novania a Valentina, pestovaných metódou aeroponickej 

kultivácie. Taktiež zistíme obsah Ni v pletivách rastlín. Porovnaním sledovaných parametrov 

vybraných hybridov zistíme, ktorý z nich lepšie znáša stres vyvolaný prítomnosťou Ni. 

 

Materiál a metódy 

Použili sme zrná kukurice siatej (Zea mays L.), ktoré sme sterilizovali 10 minút 

ponorením do 0,23 % chlórnanu sodného, a potom sme ich imbibovali 3 hodiny v destilovanej 

vode. Zrná sme nechali 3 dni naklíčiť v tme v termostate pri konštantnej teplote 27 °C. 

Pre experiment sme vybrali klíčence kukurice s dĺžkou koreňov 5± 2,5 cm a ďalej sme 

ich kultivovali v podmienkach aeropónie 3 dni (72 hod.). Do jednej kultivačnej nádoby sme 

naliali polovičný Hoaglandov živný roztok [14]. Hodnotu pH živného roztoku sme upravili na 

6,2 a klíčence sme poukladali do otvorov v perforovanom poklope kultivačnej nádoby. Druhú 
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kultivačnú nádobu sme naplnili polovičným Hoaglandovým živným roztokom, ktorý 

obsahoval 100 µM Ni vo forme NiCl2 · 6H2O. Kultivačné nádoby sme umiestnili v rastovej 

komore, kde prebiehala kultivácia pri kontrolovaných podmienkach (16/8 svetlo/tma, teplota 

26/20 °C (deň/noc), a 200 µmol m-2. s-1 svetelnej intenzity PAR). 

Každých 24 hodín sme merali dĺžky primárnych koreňov. Po ukončení pokusu sme 

odobrali čerstvú biomasu koreňov a nadzemnej časti na stanovenie percenta suchej 

hmotnosti. Obsah niklu v koreňoch a nadzemných častiach sme zistili pomocou analytickej 

metódy atómovej absorpčnej spektrometrie (Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, 

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave). Analýzy sme opakovali trikrát. Na základe zistených 

koncentrácií Ni v nadzemných častiach a koreňoch sme pre každý variant vypočítali 

translokačný faktor (TF): 

𝑇𝐹 =  
𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑖𝑘𝑙𝑢 𝑣 𝑛𝑎𝑑𝑧𝑒𝑚𝑛𝑒𝑗 č𝑎𝑠𝑡𝑖

𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑖𝑘𝑙𝑢 𝑣 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖
 

 

Získané dáta sme štatisticky analyzovali jednofaktorovou analýzou rozptylu 

v programe STATGRAPHICS Centurion XV.I. Dáta v grafoch sú vyjadrené ako aritmetický 

priemer ± smerodajná odchýlka. Rozdiely medzi dátami sme vyhodnotili pomocou LSD testu 

s úrovňou preukaznosti rozdielov pre hodnotu p < 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Nikel mal preukazne negatívny vplyv na rast koreňa obidvoch hybridov už po prvom 

dni kultivácie (obr. 1A). Pri hybride Novania sme pozorovali redukciu rastu primárneho koreňa 

v priemere o 28 % a pri hybride Valentina o 20 % oproti rastlinám kultivovaným 

v kontrolných podmienkach. V druhý deň kultivácie sa priemerná dĺžka primárneho koreňa 

výraznejšie redukovala pri obidvoch hybridoch (obr. 1B) - pri hybride Novania o 49 % a pri 

hybride Valentina o 45 % v porovnaní s kontrolným variantom. Po troch dňoch kultivácie sme 

pozorovali najväčší inhibičný účinok niklu na rast primárnych koreňov kukurice (obr. 1C). 

Pri obidvoch hybridoch priemerná dĺžka koreňa bola o viac ako polovicu menšia (Novania 

o 58 %, Valentina o 56 %). Ani v jeden deň sme nepozorovali významný rozdiel v 

priemerných dĺžkach koreňov medzi hybridmi, ktoré reagovali veľmi podobne (obr. 1A,B,C). 

Ďalším parametrom, ktorý sme zisťovali bolo percento sušiny koreňov. Zistili sme 

štatisticky významný rozdiel medzi percentom sušiny koreňov kontrolných rastlín a rastlín 

ošetrených niklom iba v hybride Valentina, ktorého korene ošetrené niklom mali vyššie 

percento sušiny ako kontrolné rastliny. 
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Obr. 1. Porovnanie dĺžky primárneho koreňa dvoch hybridov kukurice siatej (Z. mays L.) – Novania, 

Valentina v prvý (A), druhý (B) a tretí (C) deň kultivácie. K – kontrola, Ni – nikel 

Hodnoty v grafe sú aritmetické priemery ± smerodajná odchýlka. Rozdielne písmená́ vyjadrujú́ štatisticky 

preukazné rozdiely medzi hybridmi na úrovni preukaznosti p < 0,05 

 

Koncentrácia Ni v koreni sa medzi hybridmi veľmi nelíšila (obr. 2A) a rozdiel nebol 

štatisticky preukazný. Avšak štatisticky významný rozdiel medzi hybridmi bol v koncentrácii 

niklu v nadzemných častiach. Pri hybride Valentina boli hodnoty koncentrácie Ni v 

nadzemných častiach vyššie ako pri hybride Novania (obr. 2B). Koncentrácia niklu v koreňoch 

bola vyššia oproti jeho koncentrácii v nadzemnej časti u oboch hybridov (obr. 2 A,B). Avšak, 

pri hybride Valentina bola koncentrácia Ni v koreni približne 5-krát väčšia oproti koncentrácii 

v nadzemnej časti. 

 

 

 
Obr. 2. Porovnanie koncentrácie niklu (Ni) v koreni (A) a nadzemnej časti (B) dvoch hybridov kukurice 

siatej (Z. mays L.) – Novania a Valentina 

Hodnoty v grafe sú aritmetické priemery ± smerodajná odchýlka. Rozdielne písmená́ vyjadrujú́ štatisticky 

preukazné rozdiely medzi hybridmi na úrovni preukaznosti p < 0,05 
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Rozdiely hodnôt translokačného faktoru niklu boli medzi hybridmi štatisticky 

významné. Hybrid Valentina translokoval Ni približne dvakrát viac do nadzemných častí ako 

hybrid Novania (obr. 3). 

 

 
 

Obr. 3. Porovnanie translokačného faktoru dvoch hybridov kukurice siatej (Z. mays L.) – Novania 

a Valentina 

Translokačný faktor sa vypočítal ako pomer zo zistených koncentrácii niklu v nadzemných častiach a koreni 

v jednotkách mg/g suchej hmotnosti. Hodnoty v grafe sú aritmetické priemery ± smerodajná odchýlka. 

Rozdielne písmená́ vyjadrujú́ štatisticky preukazné rozdiely medzi hybridmi na úrovni preukaznosti p < 0,05 

 

Rast obidvoch hybridov bol už po prvom dni aeroponickej kultivácie významne 

inhibovaný, čo sa nezhoduje s výsledkami štúdie Seregin a kol. [6], v ktorej korene mladých 

rastlín kukurice, ktoré boli vystavených vplyvu 35 μM Ni mali inhibovaný rast koreňov až od 

druhého dňa hydroponickej kultivácie. Rozdiel v našich výsledkoch môže byť daný vyššou 

koncentráciou Ni v živnom roztoku alebo iným spôsobom kultivácie. 

Naše výsledky sa z časti zhodujú s výsledkami autorov Vaculík a kol. [15], ktorí 

pozorovali, že koncentrácia niklu v koreňoch mladých rastlín kukuríc je 10-krát vyššia ako 

v nadzemných častiach týchto rastlín. Pozorovaný rozdiel medzi hybridmi môže indikovať, že 

hybrid Valentina lepšie znáša stres vyvolaný Ni, pretože známou obrannou reakciou 

hyperakumulátorov rôznych kovov je zvyšovanie ich translokácie do nadzemných častí rastlín, 

napr. hyperakumulátor niklu Thlapsi caerulescens translokuje nikel do nadzemných častí, čím 

zvyšuje pomer koncentrácií tohto prvku v nadzemných častiach oproti koreňom [16]. 

 

Záver 

V našej štúdii sme ukázali, že aeroponická kultivácia je nenáročná a vhodná metóda 

kultivácie kukurice siatej. Vďaka kultivácii v kontrolovaných podmienkach vieme jednoducho 

meniť podmienky kultivácie, a tým pozorovať anatomické, fyziologické a rastové zmeny, 

ktorými rastliny odpovedajú na dané podmienky. 
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Nikel v živnom roztoku mal negatívny vplyv na rast primárneho koreňa obidvoch 

vybraných hybridov kukurice siatej kultivovaných aeroponicky. Hybrid Valentina mal rast 

koreňa v prvý, druhý aj tretí deň inhibovaný menej ako hybrid Novania. Zároveň mal hybrid 

Valentina vyšší podiel sušiny a viac niklu translokoval do nadzemných častí rastliny. Tieto 

výsledky naznačujú, že hybrid Valentina je odolnejší voči stresu vyvolanému niklom.  
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Abstract 

The impact of short-wavelength reduction on the human sleepiness and reaction time 

Light synchronizes circadian rhythms to external environment. There was reported a positive impact of 

blue light spectrum, on work performance, sleepiness, and wellbeing. However, it is not fully known, how the 

filtering of blue light during the day affects sleepiness and alertness. In our study, we investigated the effects of 

prolonged reduction of blue and green light spectrum during the working day on working performance, reaction 

time and alertness of 23 healthy volunteers (15 women, 8 men). The experiment lasted 10 days –5 control days 

and 5 experimental days spent in the room with reduced short-wavelengths of natural light. Attention tests and 

the subjective sleepiness scale was done three times a day. Our results suggest that filtrated short-wavelength light 

significantly increases subjective sleepiness. The absence of short-wavelength light had no effect on reaction time, 

but there were observed significant sex differences in reaction time between control and experimental conditions. 

 

Keywords: short-wavelength reduction; daylight exposure; reaction time; sleepiness  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Svetlo je významný činiteľ synchronizácie cirkadiánneho systému človeka. Okrem 

vizuálnych vplyvov ovplyvňuje aj nevizuálne funkcie (napríklad regulácia telesnej teploty, 

srdcovej činnosti, bdelosť, spánok a sústredenie), pomocou vnútorných hodín lokalizovaných 

v suprachiazmatických jadrách (SCN) hypotalamu. Signál z SCN, ktorý je prenášaný na 

periférne orgány prostredníctvom nervových a hormonálnych dráh, synchronizuje periférne 

hodiny a celý organizmus na podmienky prostredia [1]. Svetelný signál zachytávajú gangliové 

bunky sietnice, ktoré exprimujú fotopigment melanopsín. Melanopsín je najcitlivejší na 

krátkovlnné spektrum svetla v rozsahu 470-480 nm (modré svetlo). Prostredníctvom retino-

hypotalamického traktu je informácia o svetelných podmienkach vedená do jadier hypotalamu, 

talamu, frontálnej a parietálnej kôry, a štruktúr, ktoré sú zodpovedné za bdelosť, vnímane, 

pracovnú pamäť a učenie [2]. Viaceré štúdie uvádzajú, že vystavenie krátkovlnnému spektru 

svetla alebo svetlu obohatenému o modré spektrum, zlepšuje kognitívne schopnosti [3, 4]. 

Neurofyziologická odpoveď organizmu na svetlo sa líši v závislosti od vlnovej dĺžky svetla, 

teploty svetla, načasovania, intenzity a trvania svetelného stimulu [5]. 
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Súčasná spoločnosť je čoraz častejšie vystavená neprirodzeným svetelným 

podmienkam nielen počas noci, ale aj v priebehu dňa. Väčšina populácie trávi minimálne 

polovicu dňa v budovách s umelým osvetlením, zmeneným svetelným spektrom alebo 

výrazným poklesom intenzity prirodzeného svetla. Nesprávne nastavené svetelné podmienky 

môžu viesť k zmenám nálad, ospalosti a poruchám pamäti [5]. Tento trend je umocnený 

neustálym rozvojom architektúry, využívaním fólií a tieniacich systémov na zefektívnenie 

energetického využitia budov, pričom doposiaľ nie je úplné známe, aký to môže mať dlhodobý 

vplyv na fyziológiu človeka. V súčasnosti existuje len málo štúdií skúmajúcich efekt zníženého 

cirkadiánneho potenciálu prostredia na cirkadiánny systém človeka.  

Cieľom našej štúdie bolo zistiť či prostredie s výrazne redukovaným krátkovlnným 

spektrom svetla má vplyv na výkonnosť, pozornosť a reakčný čas zdravých probandov. 

 

Materiál a metódy 

Štúdie sa zúčastnilo 23 zdravých probandov (s priemerným vekom 26,2 rokov ± 1,6; 

15 žien a 8 mužov). Prekážkou v účasti na štúdii bol nepravidelný spánkový režim, práca na 

zmeny, užívanie liekov na srdce, depresiu a obličky. Experiment prebiehal v zimných 

mesiacoch s krátkou fotoperiódou (november - január), aby simulované podmienky 

pracovného prostredia boli v čo najmenšom rozsahu ovplyvnené vonkajším svetlom. 

Oslovenie účastníkov prebiehalo cez sociálne siete, mailovou komunikáciou alebo 

prezentáciou v rámci výuky. Týmto spôsobom sme oslovili viac ako 500 ľudí. Pred začiatkom 

experimentu účastníci podpísali informovaný súhlas. Účasť na experimente bola finančne 

ohodnotená. Štúdia bola schválená Etickou komisiou pre výskum s účasťou ľudských 

subjektov Prírodovedeckej fakulty UK. 

Experiment prebiehal 2 týždne v dvoch stavebne rovnakých miestnostiach, 

umiestnených na 21. poschodí výškovej budovy. V kontrolnej miestnosti prirodzené svetlo 

prenikalo cez okná a experimentálnej miestnosti boli okná prekryté oranžovou fóliou Orange 

50 UV (KeetecFol, EU). Fólia filtrovala do vlnovej dĺžky 500 nm, až 96,4 % svetelného spektra 

(Tab. 1). Probandi sa v miestnostiach zdržiavali od 8:00 do 16:00 hod, počas piatich 

pracovných dní v priebehu kontrolného aj experimentálneho týždňa. Každý proband si bol sám 

sebe kontrolou. Probandom bola zabezpečená strava a pitný režim. Na osobných 

elektronických zariadeniach mali probandi nainštalovaný voľne dostupný software f.lux (f.lux: 

software to make your life better (justgetflux.com)), ktorý potláča krátkovlnné spektrum svetla. 

Počas experimentálneho týždňa ho probandi využívali počas celého dňa. Probandi opúšťali 

miestnosti len v nevyhnutných prípadoch (použitie WC). Mimo priestorov experimentálnej 
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miestnosti boli povinní nosiť okuliare s UV filtrom alebo fólie. V domácich podmienkach sa 

probandi vyhýbali jasnému osvetleniu. Svetelné podmienky v experimentálnych miestnostiach 

boli snímané spektrofotometrom (Konica Minolta CM–5, Japonsko).  

 

Tab. 1. Príklad zaznamenania svetelných podmienok vo vonkajšom prostredí a miestnostiach, v ktorých 

prebiehal experiment Dáta zobrazujú svetelné podmienky merané spektrofotometrom Konica Minolta CM-5 

počas jedného dňa (31.11.2021). Prístroj bol umiestnený na vonkajšej strane fasády budovy a v strede každej 

miestnosti približne 4 m od okna vo výške hlavy probandov, smerujúc ku oknu. * V experimentálnej miestnosti 

bolo v danom čase použité stropné osvetlenie, ktoré bolo prekryté rovnakou fóliou, ako bola na oknách 

 

Čas Kontrolná miestnosť Experimentálna miestnosť Vonkajšie prostredie 

 Osvetlenie Teplota svetla Osvetlenie Teplota svetla Osvetlenie Teplota 

svetla 

9:00 1010 lux 6300 K 540 lux 2700 K 7050 lux 6550 K 

12:00 546 lux 6037 K 292 lux 2690 K 4900 lux 6200 K 

16:00 19 lux 3620 K 370 lux * 2420 K 370 lux 3990 K 

 

Testovanie pracovného výkonu prebiehalo každý pracovný deň o 9:00, 11:00 a 15:00 

hod pomocou na internete voľne dostupných testov (https://new.cognitivefun.net/tests/) - 

Visual reaction time (RT), Go/NoGO test (GNG) a Eriksen flanker test (EFT). Každý z 

účastníkov pracoval na vlastnom počítači. Cieľom RT testu bolo zaznamenanie reakčného času 

od objavenia symbolu na obrazovke, po stlačenie „medzerníka“. GNG test bol zameraný na 

rýchlosť reakcie a rozhodovanie. Pri objavení správneho symbolu, proband potvrdil voľbu 

stlačením „medzerníka“. Pri zobrazení nesprávneho symbolu, proband kláves nestláčal. Oba 

testy pozostávali minimálne z piatich opakovaní a výsledkom bol priemerný reakčný čas. EFT 

test pozostával z identifikácie smeru ohraničenej strednej šípky, pričom pozornosť probanda 

rozptyľovali šípky zhodne (congruent) alebo nezhodne (incongruent) orientované v jej okolí. 

Smer ohraničenej šípky proband potvrdil stlačením rovnako orientovanej šípky na klávesnici. 

EFT test pozostával z 20 opakovaní. Po testoch si probandi zaznamenal úroveň subjektívnej 

ospalosti do dotazníka Karolínskej škály ospalosti (KSS). KSS vyplnili všetci probandi okrem 

jedného, ktorý si údaje nezaznamenával. Ospalosť bola vyjadrená na stupnici od 1 (cítim sa 

extrémne bdelo) až po 9 (cítim sa veľmi ospalo s veľkým vynaložením snahy ostať bdelý).  

 Štatistická analýza dát a grafické znázornenie údajov boli vykonané v programe 

GraphPad Prism 9.3.1 (USA). Normalita distribúcie dát bola testovaná pomocou Shapiro-

Wilkoksonového testu. Dáta boli neparametricky rozdelené a výsledky boli vyhodnocované 

neparametrickým Kruskal-Wallis testom. Výsledky uvádzame ako priemer ± SEM. 
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Výsledky a diskusia 

 V prostredí s odfiltrovaným krátkovlnným svetelným spektrom bola zaznamenaná 

signifikantne vyššia miera subjektívnej ospalosti hodnotená pomocou KSS v celej skupine 

probandov v doobedňajších hodinách (9:00, 11:00), ale nie popoludní o 15:00 hod. Úroveň 

ospalosti o 15:00 hod bola v kontrolných aj v experimentálnych podmienkach signifikantne 

vyššia ako v kontrolných podmienkach ráno o 9:00 hod (obr. 1A).  

Rozdelením probandov podľa pohlavia a dennej doby kedy bola ospalosť meraná, sme 

zistili, že signifikantne vyššiu ospalosť o 9:00 a 15:00 hod pociťovali muži počas 

experimentálneho týždňa v porovnaní so ženami (p < 0,001). Počas kontrolného týždňa sme 

nezistili rozdiely v KSS medzi ženami a mužmi. Zaujímavé je, že počas tohto týždňa 

v popoludňajších hodinách ospalosť u žien stúpla v porovnaní s dopoludňajšou ospalosťou (p 

< 0,05) a tento rozdiel zanikol v experimentálnom týždni, kedy boli probandi počas dňa 

rovnako ospalí nezávisle od času.  

 

 

 
Obr. 1. Vplyv svetelných podmienok prostredia a pohlavia na subjektívnu ospalosť meranú Karolínskou 

škálou ospalosti (KSS) A) Miera subjektívnej ospalosti probandov v kontrolnom týždni (K) a experimentálnom 

týždni (Ex) pre n=22. B) KSS u žien (n=15) v K a Ex podmienkach. C) KSS u mužov (n=7) v K a Ex 

podmienkach. Hodnoty sú uvádzané v stĺpcových grafoch ako priemer ± SEM v čase o 9:00, 11:00 a 15:00 hod 

počas 4 kontrolných a 5 experimentálnych dní. * p < 0,05; ** p<0,01; *** p < 0,001 

 

Pri porovnaní vplyvu prostredia na ospalosť žien a mužov sme zistili, že u žien rozdiely 

v ospalosti medzi kontrolnými a experimentálnymi podmienkami neboli signifikantné (obr. 

1B), ale u mužov došlo k signifikantnému zvýšeniu ospalosti počas experimentálneho týždňa 

v porovnaní s kontrolným týždňom o 9:00 hod (p < 0,05), pričom najvyššiu ospalosť 

pociťovali v experimentálnych podmienkach o 15:00 hod v porovnaní s kontrolnými 

podmienkami o 9:00 a 11:00 hod (p< 0,01; p < 0,001) (obr. 1C).  

Podľa štúdie [6] existujú pohlavné rozdiely vo vnímaní svetla. Muži signifikantne 

preferovali svetlo obohatené o modré spektrum (6500 K) a výraznejšie vnímali mieru jasu 

svetla. Preto predpokladáme, že absencia modrej časti spektra zapríčinila aj v našej štúdii 

výraznejší pocit únavy u mužov.  
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Významné potlačenie modrého spektra svetla nemala signifikantný vplyv na reakčné 

časy v RT teste, GNG ani v EFT testoch (Tab. 2). Tieto výsledky sú v súlade so štúdiou [4], 

v ktorej zistili, že vystavenie svetlu s teplotou 6500 K vo večerných hodinách signifikantne 

znížilo mieru ospalosti a zvýšilo rýchlosť reakcie v testoch reakčného času, zatiaľ čo pri 

vystavení svetlu s teplotou 3000 K a 2500 K zmena v rýchlosti reakcie nenastala. Naopak, v 

štúdii [7] zistili signifikantné zhoršenie rýchlosti reakcie pri vypracovávaní testov v nočných 

hodinách v dôsledku dlhodobého nosenia kontaktných šošoviek filtrujúcich modré spektrum 

svetla.  

 

Tab. 2. Priemerná rýchlosť reakcie počas kontrolného a experimentálneho týždňa v RT, GNG a EFT 

teste Hodnoty sú uvádzané ako priemer v milisekundách (ms) ± SEM, počas kontrolného (K) 

a experimentálneho (Ex) týždňa; Test vizuálnej reakcie (RT), Test rýchlosti reakcie (GNG), Eriksen flanker test 

(EFT): EFT zhodný ( EFT-zh.); EFT nezhodný (EFT-nezh.) 

 

Priemer ±SEM 
9:00 hod 11:00 hod 15:00 hod 

p 
K Ex K Ex K Ex 

RT (ms) 317 ± 6 319 ± 5 319 ± 5 326 ± 4 320 ± 5 319 ± 5 ns 

GNG (ms) 414 ± 8 414 ± 6 414 ± 7 412 ± 5 408 ± 6 404 ± 5 ns 

EFT- zh. (ms) 483± 9 467 ± 6 474 ± 9 465 ± 7 477± 8 461± 7 ns 

EFT- nezh. (ms) 517± 9 501± 6 509 ± 9 495± 6 521± 8 500 ± 7 ns 

 

Vedecké štúdie poukazujú na pohlavné rozdiely s rýchlejším reakčným časom u mužov 

[6, 8]. Tento predpoklad sa potvrdil v RT teste, v ktorom mali muži signifikantne rýchlejšie 

reakčné časy počas kontrolného týždňa (p < 0,01) aj experimentálneho týždňa (p < 0,001) (obr. 

2A, B). Pri štatistickom porovnaní vplyvu svetelného prostredia na dĺžku reakčného času 

v skupine mužov a žien, sme nezistili signifikantné rozdiely ani pri jednom z pohlaví.  

Výsledky GNG testu počas kontrolného týždňa ukázali signifikantne pomalšiu reakciu 

žien v porovnaní s mužmi iba o 9:00 hod (p < 0,01) (obr. 2C). Počas experimentálneho týždňa 

signifikantný rozdiel v rýchlosti reakcie mužov a žien v GNG teste bol zistený o 11:00 hod 

(obr. 2D). Tento výsledok je v súlade s publikovaným zistením, že muži majú rýchlejší reakčný 

čas a ženy majú rýchlejší rozhodovací čas [9], čo vysvetľuje, prečo sa výrazné pohlavné 

rozdiely v RT teste pri GNG teste stratili. 

Reakčný čas v EFT testoch bol signifikantne odlišný medzi rýchlosťou reakcie na 

zhodné a nezhodné podnety v oboch experimentálnych týždňoch bez ohľadu na pohlavie. 

V rýchlosti reakcie v EFT testoch sme nezistili štatisticky významné rozdiely ani medzi 

svetelnými podmienkami, ani medzi pohlaviami. Vystavenie probandov modrému svetlu 

nespôsobilo signifikantné zmeny v rýchlostiach reakcií [8], čo je v zhode aj s našimi 
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zisteniami, že odfiltrovanie svetla do vlnovej dĺžke 500 nm nemá výrazný vplyv na rýchlosť 

reakcie. 

 

 
 

Obr. 2. Rozdiely medzi ženami (n=15) a mužmi (n=8) v rýchlosti reakcie v RT teste (RT) 

a rýchlosti reakcie a rozhodovania v GNG teste (GNG) v kontrolných podmienkach a experimentálnych 

podmienkach A) RT v kontrolných podmienkach. B) RT v experimentálnych podmienkach. C) GNG test 

v kontrolných podmienkach. D) GNG test v experimentálnych podmienkach. Údaje sú uvedené ako priemerné 

hodnoty + SEM v čase o 9:00, 11:00 a 15:00h 

 

Záver 

 Absencia krátkovlnnej časti viditeľného spektra svetla signifikantne zvýšila 

subjektívnu mieru ospalosti v skupine mužov, u žien neboli zmeny signifikantné. Svetelné 

podmienky prostredia nemali signifikantný vplyv na rýchlosť reakcie probandov, aj keď muži 

mali signifikantne rýchlejší reakčný čas v porovnaní so ženami. Rozdiel v rýchlosti reakcie 

medzi mužmi a ženami v testoch, ktoré vyžadovali aj rýchlosť v rozhodovaní (GNG, EFT), 

nebol signifikantný.  
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Abstract 

Effect of galactoglucomannan oligosaccharides on the viability of maize protoplasts (Zea mays L.) 

Maize is a nutrient-rich crop important in human and animal diet. This crop is grown all around the world; 

therefore, the studies on how to improve the growth and development of maize plants are essential. One of the 

possibilities is the treatment with naturally occurring galactoglucomannan oligosaccharides (GGMOs) derived 

from galactoglucomannan polysaccharide of the plant cell wall. The GGMOs are signal molecules with positive 

effect on plant growth and development even in low concentrations. In this experiment, we focused on the viability 

of maize protoplasts cultivated in 9 different media. The most suitable medium for protoplasts was the medium 

that contained 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) + BAP (benzylaminopurine) at the pH 3,8. This media was 

selected for the experiments with GGMOs. Subsequently, we determined that the most efficient concentration of 

GGMOs for the cultivation of protoplasts was the concentration 10-9 M. 

 

Keywords: galactoglucomannan oligosaccharides; protoplasts; viability; Zea mays 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kukurica siata (Zea mays L.) je rýchlorastúca jednoklíčnolistová rastlina, ktorá je spolu 

s ryžou (Oryza sativa L.) a pšenicou (Triticum aestivum L.) najpestovanejšou obilninou sveta 

[1]. Je dôležitá v ľudskej, ako aj živočíšnej strave, pričom zrno kukurice obsahuje najmä škrob, 

ale aj proteíny, lipidy, vitamíny a minerály [2]. 

Rastlinné bunky bez bunkovej steny, protoplasty, sú modelovým systémom na štúdium 

de novo tvorby bunkovej steny. Za vhodných in vitro kultivačných podmienok sú protoplasty 

schopné regenerovať bunkovú stenu a následne sa deliť, čo vedie k tvorbe kalusu 

a v konečnom dôsledku k regenerácii celej rastliny [3]. 

Galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs) sú zlúčeniny odvodené 

z polysacharidu galaktoglukomanánu nachádzajúceho sa v bunkovej stene, ktorý má úlohu 

v jej tvorbe a zväčšovaní počas rastu bunky [4]. Sú to signálne molekuly s pozitívnym účinkom 

na rast a vývin rastlín [5, 6] a na obranu proti biotickému a abiotickému stresu [7, 8]. GGMOs 

sú aktívne už v nízkych koncentráciách [9], pričom majú na rastliny stimulačný alebo inhibičný 

účinok v závislosti od ich koncentrácie, rastlinného druhu, orgánu, vývinového štádia bunky 

a od interakcie s rastlinnými hormónmi [5, 10]. Štúdium účinkov GGMOs na fyziologické 



 

196 
 

procesy v rastlinách bolo predmetom viacerých štúdií, pričom sa zistilo, že ovplyvňujú napr. 

aktivitu peroxidáz viazaných na bunkovú stenu [5] a tvorbu suberínovej lamely [8]. 

V tejto práci sme pozorovali vplyv rôznych typov médií na životaschopnosť 

protoplastov izolovaných z listov kukurice, na základe čoho sme vybrali to najvhodnejšie 

médium na skríning vybraných koncentrácií GGMOs na viabilitu protoplastov. 

 

Materiál a metódy 

Zrná kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid Novania, sme povrchovo sterilizovali v 35% 

H2O2 (2 min), v 4.7% chlórnane sodnom (20 min), v 96% etanole (2 min) a imbibovali 

v sterilnej destilovanej vode (3 hod). Následne sme zrná nechali vyklíčiť v tme na 0,8% 

agarovom MS médiu [11] v Erlenmayerových bankách po dobu 5 dní v kontrolovaných 

podmienkach (25 ± 1 ºC, 70% vzdušná vlhkosť). Po vyklíčení sme zrná preniesli do sterilného 

vlhkého perlitu a kultivovali po dobu 6 dní v kontrolovaných podmienkach. 

Na izoláciu protoplastov z mezofylu listov kukurice sme použili modifikovanú metódu 

[12]. Izolované protoplasty sme kultivovali pri optimálnej hustote buniek 2 x 105 ml-1 v MS 

médiu doplnenom sacharózou, manitolom, myo-inozitolom a antibiotikami. Médiá sme 

pripravili s rôznymi kombináciami rastových regulátorov a pH (Tab. 1). Následne sme z nich 

vybrali najlepšie médium na kultiváciu protoplastov v prítomnosti GGMOs v koncentráciách 

10-7–10-11 M (7 dní, kontrolované podmienky; Tab. 2). 

 

Tab. 1. Kombinácie rastových regulátorov a hodnoty pH použité v experimente 

2,4-D (2,4-dichlorofenoxyoctová kyselina), BAP (benzylaminopurín), NAA (naftyloctová kyselina) 

 

Rastové 

regulátory 

pH 

 

2,4-D (2 mg l-1) 

 

2,4-D (2 mg l-1) 

BAP (1 mg l-1) 

BAP (1 mg l-1) 

NAA (1 mg l-1) 

3,8 ✓  ✓  ✓  

4,8 ✓  ✓  ✓  

5,8 ✓  ✓  ✓  

 

Viabilitu protoplastov sme stanovili s použitím farbenia 0,25 % Evans blue (Obr. 1). 

Na určenie viability protoplastov kultivovaných v médiách s prídavkom rôznych rastových 

regulátorov sme vzorky odobrali na 1. a 5. deň kultivácie a v prípade skríningu rozdielnych 

koncentrácií GGMOs na 1. a 7. deň kultivácie. Stanovili sme percento živých protoplastov 

v troch opakovaniach po 200 buniek (spolu 600 buniek). Dáta sme štatisticky vyjadrili 

priemerom a strednou chybou priemeru. Štatistické rozdiely medzi variantami sme stanovili 

pomocou Tukey testu jednofaktorovej analýzy variancie (ANOVA) v programe Statistica. 
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Tab. 2. Varianty použitých médií s prídavkom galaktoglukomanánových oligosacharidov (GGMOs) 

Kontrola - základné médium (2,4-D + BAP, pH 3,8). Ostatné varianty obsahovali rôzne koncentrácie GGMOs 

pridaných do základného média 

 

Variant  Koncentrácia 

Kontrola – 

Os 11 10-11 M GGMOs 

Os 10 10-10 M GGMOs 

Os 9 10-9 M GGMOs 

Os 8 10-8 M GGMOs 

Os 7 10-7 M GGMOs 

 

 

 
Obr. 1. Farbenie protoplastov pomocou Evans blue 

Bunky v červenom kruhu – živé bunky, bunka v žltom kruhu – mŕtva (poškodená) bunka obsahujúca farbivo 

 

Výsledky a diskusia 

Počas piatich dní kultivácie protoplastov sme sledovali ich schopnosť prežiť 

v podmienkach deviatich rôznych typov médií. Na prvý deň mali najnižšiu životaschopnosť 

protoplasty kultivované v médiu doplnenom auxínom 2,4-D (2,4-dichlorofenoxyoctová 

kyselina) s pH 3,8 (Obr. 2). Naopak, médium s 2,4-D a cytokinínom BAP (benzylaminopurín) 

s pH 3,8 obsahovalo najviac životaschopných protoplastov. Druhé najlepšie médium 

obsahovalo iba 2,4-D s pH 4,8. Medzi ostatnými médiami sme nezaznamenali štatisticky 

významné rozdiely. Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že kombinácia 

rastových regulátorov auxínu (podpora rastu buniek) a cytokinínu (podpora delenia buniek) 

v kombinácii s nižším pH majú pozitívny účinok na životaschopnosť protoplastov kukurice. 

Podobný trend sme sledovali aj na piaty deň kultivácie, pričom životaschopnosť protoplastov 

bola o niečo nižšia v porovnaní s prvým dňom kultivácie. 

Rastlinné protoplasty sú veľmi citlivé na podmienky, v ktorých sú kultivované. 

Ich schopnosť prežiť a následne regenerovať bunkovú stenu, deliť sa a vytvoriť kompletnú 

rastlinu závisí od rôznych faktorov, ako je zdroj materiálu na izoláciu protoplastov (napr. listy 

a korene, rastlinný druh), hustota protoplastov v médiu a dostatočný priestor pre rastúce bunky 
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[13]. Viabilita a regenerácia bunkovej steny protoplastov závisí aj od dĺžky kultivácie, zmesi 

rôznych koncentrácií enzýmov na rozrušenie bunkovej steny a v neposlednom rade od zloženia 

kultivačného média (vhodné osmotické podmienky a pH) [14]. Napríklad médium obsahujúce 

2,4-D pri pH 5,0 a 6,0 alebo NAA (naftyloctová kyselina) pri pH 3,8 najlepšie podporovalo 

viabilitu protoplastov izolovaných z kalusu indukovaného z hypokotylu 30 dňových klíčencov 

smreka (Picea abies L. Karst) [15], kým protoplasty izolované z listov hrachora siateho 

(Lathyrus sativus L.) mali najvyššiu viabilitu v médiu obsahujúcom kombináciu auxínov 

(NAA, 2,4-D), cytokinínov (BAP, 2iP – isopentenyl adenín) a kyseliny giberelovej [16]. 

 

 

 

Obr. 2. Životaschopnosť protoplastov kukurice 

Porovnanie vplyvu 9 variantov (Tab. 1.). Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi 

jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti P < 0,05 

 

V ďalšom experimente sme sledovali vplyv rôznych koncentrácií GGMOs na viabilitu 

protoplastov (Tab. 2), pričom ako základné médium sme použili médium (2,4-D + BAP, pH 

3,8), ktoré sa ukázalo ako najoptimálnejšie v predchádzajúcom experimente. Na prvý deň 

kultivácie sme pozorovali najnižšiu životaschopnosť protoplastov v médiu obsahujúcom 

koncentráciu GGMOs 10-7 M a najvyššiu v médiu s 10-9 M GGMOs (Obr. 3). V ostatných 

variantoch sme nezistili štatisticky významné rozdiely v porovnaní s kontrolou. 

Životaschopnosť protoplastov sa znížila na siedmy deň kultivácie aj keď trend v rámci 

rozdielnych médií zostal rovnaký (Obr. 4). Protoplasty kultivované v médiu obsahujúcom 

GGMOs v koncentrácii 10-7 M mali najnižšiu životaschopnosť a protoplasty kultivované 

v médiu obsahujúcom GGMOs v koncentrácii 10-9 M mali najvyššiu životaschopnosť. 

Na rozdiel od prvého dňa, sme na siedmy deň pozorovali vyššiu životaschopnosť protoplastov 

kultivovaných v médiu s GGMOs 10-10 M v porovnaní s kontrolou. 
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Obr. 3. Životaschopnosť protoplastov kukurice na prvý deň 

Porovnanie vplyvu rôznych koncentrácií galaktoglukomanánových oligosacharidov (GGMOs) uvedených 

v Tab.2. Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 
 

 
 

Obr. 4. Životaschopnosť protoplastov kukurice na siedmy deň 

Porovnanie vplyvu rôznych koncentrácií galaktoglukomanánových oligosacharidov (GGMOs) uvedených 

v Tab.2. Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

Predchádzajúce experimenty objasňujúce vplyv GGMOs na životaschopnosť 

protoplastov dokázali, že protoplasty izolované z hypokotylových buniek kalusu smreka mali 

vyššiu životaschopnosť v médiu bez pridania rastových regulátorov pri pH 3,8 alebo pH 6,0 

v prítomnosti GGMOs (12 × 10-9 M) a v médiu s prídavkom NAA a GGMOs (12 × 10-9 M) pri 

pH 6,0 [17]. Taktiež sa zistil pozitívny vplyv 12 µM GGMOs na životaschopnosť protoplastov 

aj v prítomnosti 2,4-D (pH 5,0) [15]. Z výsledkov môžeme konštatovať, že vplyv GGMOs na 

životaschopnosť protoplastov závisí od koncentrácie GGMOs, ich interakcie s rastovými 

regulátormi, a dôležitým faktorom je aj pH, ktoré môže byť indikátorom začiatku regenerácie 

protoplastov a bunkového delenia. 

 

Záver 

Z výsledkov tejto práce vyplýva, že zloženie kultivačného média má významnú úlohu 
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v udržiavaní životaschopnosti protoplastov kukurice, pričom sme najvyššiu životaschopnosť 

zaznamenali v médiu obohatenom o auxín 2,4-D a cytokinín BAP pri pH 3,8. Zistili sme, že 

koncentrácia GGMOs má významný vplyv na životaschopnosť protoplastov, pričom najvyššiu 

účinnosť malo médium s nižšou koncentráciou GGMOs (10-9 M). Uvedené výsledky budú 

podkladom pre ďalšie experimenty zamerané na sledovanie vplyvu GGMOs na de novo tvorbu 

bunkovej steny na povrchu protoplastov. 
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Abstract 

Galactoglucomannan oligosaccharides as stimulants of maize (Zea mays L.) protoplasts viability under 

cadmium stress 

Agriculture and industrial development cause an increase of heavy metal presence in soils. In plants, 

cadmium cations (Cd2+) are absorbed by roots from soil and transported to shoots through xylem elements. Their 

negative effects are reflected in reduced plant growth and development which results in reduced cereal production. 

One of the possible methods to mitigate Cd2+ stress in plants is treatment with biologically active compounds, 

galactoglucomannan oligosaccharides (GGMOs), that have positive effects on plants growing in non-stress and 

stress conditions. This study was focused on the determination of maize protoplasts viability in the presence of 

Cd2+ and GGMOs in different concentrations. The GGMOs in concentration 10-9 M was identified as the most 

effective in the stimulation of protoplast viability in the presence of Cd2+. Furthermore, GGMOs decreased the 

uptake of Cd2+ by protoplasts. 

 

Keywords: cadmium cations; galactoglucomannan oligosaccharides; protoplasts; Zea mays 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rozvojom poľnohospodárstva a priemyslu sa v prostredí zvyšuje množstvo ťažkých 

kovov [1]. Jedným z nich je pre rastlinu neesenciálne – kadmium, ktorého vyššie koncentrácie 

sú nebezpečné pre ľudí a zvieratá. Katióny kadmia (Cd2+) sú prijímané koreňmi a xylémom 

transportované do výhonku, kde spôsobujú najmä chlorózy a nekrózy listov [2, 3]. Spôsobujú 

nadprodukciu reaktívnych foriem kyslíka [4], osmotický stres [5], viažu sa na štruktúrne 

proteíny a enzýmy, pričom menia ich aktivitu a štruktúru [6]. Negatívne ovplyvňujú rast 

a vývin rastlín, redukujú príjem minerálnych látok, znižujú rýchlosť fotosyntézy a inhibujú 

klíčenie, čím spôsobujú zníženie produkcie plodín [5, 7]. 

Jedným zo spôsobov zmierňovania stresu z Cd2+ je aplikácia ochranných látok, ku 

ktorým patria aj galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs) vznikajúce hydrolýzou 

polysacharidu bunkovej steny, galaktoglukomanánu. Doterajšie výskumy potvrdzujú pozitívny 

účinok GGMOs na rastliny v nestresových podmienkach [8] a ochranný účinok aj 

v prítomnosti Cd2+, ktorý súvisel s rastom primárneho koreňa, tvorbou suberínovej lamely 

a so zmenou príjmu Cd2+ [9, 10]. 

Kukurica siata (Zea mays L.), je modelovým organizmom v rastlinnej biológii pre 
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výskumy zamerané na rast rastlín v stresových podmienkach [11] a aj na zmierňovanie účinkov 

stresu (napr. ťažkých kovov) využitím ochranných zlúčenín, akým je napr. kremík [12, 13]. 

Keďže kukurica patrí do skupiny tráv s odlišným chemickým zložením bunkovej steny ako 

väčšina rastlín, výskum je zameraný aj na zmeny v zložení bunkovej steny pod vplyvom stresu 

[14]. 

Rastlinné protoplasty (bunky bez bunkovej steny) sú využívané ako modelový systém 

na štúdium biosyntézy bunkovej steny rastlín v nestresových i stresových podmienkach [15]. 

Sú vhodné na pozorovanie zmien proteínovej signalizácie, tokov iónov, produkcie reaktívnych 

foriem kyslíka a v neposlednom rade dynamiky bunkovej steny a plazmatickej membrány [16]. 

V tejto práci sme stanovili životaschopnosť protoplastov a akumuláciu Cd2+ 

v protoplastoch kukurice, pričom sme protoplasty kultivovali v médiách obsahujúcich Cd2+ 

a GGMOs vo vybraných koncentráciách počas 7-dňovej kultivácie. 

 

Materiál a metódy 

Zrná kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid Novania (senzitívny voči Cd2+), sme 

povrchovo sterilizovali v 35% H2O2 (2 min), v 4.7% chlórnane sodnom (20 min), v 96% 

etanole (2 min) a nechali imbibovať v sterilnej destilovanej vode (3 hod). Následne sme zrná 

nechali klíčiť v tme na 0,8% agarovom MS médiu [17] v Erlenmayerových bankách po dobu 

5 dní v kontrolovaných podmienkach (25 ± 1 ºC, 70% vzdušná vlhkosť). Po vyklíčení sme 

klíčence preniesli do sterilného vlhkého perlitu a kultivovali po dobu 6 dní v kontrolovaných 

podmienkach. 

 

Tab. 1. Varianty použitých médií 

Kontrola - základné médium (2,4-D + BAP, pH 3,8). Ostatné varianty obsahovali rôzne koncentrácie 

galaktoglukomanánových oligosacharidov (GGMOs) a Cd2+ vo vybranej koncentrácii pridaných do základného 

média 

 

Variant  Cd GGMOs 

Kontrola – – 

Cd 1 µM – 

Cd +Os 11 1 µM 10-11 M  

Cd + Os 10 1 µM 10-10 M  

Cd + Os 9 1 µM 10-9 M 

Cd + Os 8 1 µM 10-8 M  

Cd + Os 7 1 µM 10-7 M  
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Na izoláciu protoplastov z mezofylu listov kukurice sme použili modifikovanú metódu 

[18]. Izolované protoplasty sme kultivovali pri optimálnej hustote buniek 2 × 105 ml-1 v MS 

médiu doplnenom sacharózou, manitolom, myo-inozitolom a antibiotikami. Protoplasty sme 

kultivovali v médiu s prídavkom 2,4-D a BAP (pH 3,8) v prítomnosti GGMOs (10-7 – 10-11 M) 

v kombinácii s Cd2+ (1 µM Cd(NO3)2 × 4H2O) po dobu 7 dní v kontrolovaných podmienkach 

(Tab. 1). 

Na pozorovanie životaschopnosti protoplastov sme použili farbenie 0,25% Evans blue. 

Stanovili sme percento živých protoplastov v 200 bunkách v troch opakovaniach (spolu 600 

buniek). Na vizualizáciu Cd2+ v protoplastoch sme použili modifikovanú metódu [19 – 21] 

využívajúcu fluorescenčné farbivo Leadmium™ Green, AM dye a vzorky sme pozorovali vo 

fluorescenčnom mikroskope Leica DMI 3000 B. Akumuláciu Cd2+ v protoplastoch sme 

stanovili aspoň v 40 protoplastoch v každom variante. Intenzitu signálu sme stanovili pomocou 

programu ImageJ (Obr. 1). Životaschopnosť aj akumuláciu Cd2+ sme stanovili na 1. aj na 7. 

deň kultivácie. Dáta sme štatisticky vyjadrili priemerom a strednou chybou priemeru. 

Štatistické rozdiely medzi variantami sme stanovili pomocou Tukey testu jednofaktorovej 

analýzy variancie (ANOVA) v programe Statistica. 

 

  
 

Obr. 1. Príjem kadmia protoplastov 

Vľavo – nižší príjem Cd2+ (nižšia intenzita signálu), vpravo – vyšší príjem Cd2+ (vyššia intenzita 

signálu) 

 

Výsledky a diskusia 

Je známe, že GGMOs ako biologicky aktívne oligosacharidy zmierňujú negatívny 

účinok Cd2+ na predlžovanie primárneho koreňa rastlín kukurice [10]. Navyše, prítomnosť 

Cd2+ viedla k vývinu apoplasmických bariér bližšie ku apexu koreňa v porovnaní s rastlinami, 

kde okrem Cd2+ boli prítomné aj GGMOs, avšak koncentrácia Cd2+ sa v koreňoch v prítomnosti 

GGMOs nemenila [10]. 
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Na základe výsledkov predchádzajúcich výskumov sme na prvý a siedmy deň 

kultivácie stanovili životaschopnosť protoplastov kukurice kultivovaných na médiách 

obsahujúcich Cd2+ v kombinácii s GGMOs v rôznych koncentráciách (Tab. 1). Na prvý deň 

kultivácie všetky médiá preukazne znížili životaschopnosť protoplastov v porovnaní 

s kontrolou. Najnižšiu životaschopnosť sme zaznamenali v Cd variante a podobné percento 

viability preukázali aj Cd + Os 10 a Cd + Os 7 (Obr. 2). Štatisticky preukazne vyššiu 

životaschopnosť ako v Cd variante sme zistili vo variantoch Cd + Os 11 a Cd + Os 9. Na siedmy 

deň kultivácie všetky médiá okrem Cd + Os 9 znížili životaschopnosť protoplastov v porovnaní 

s kontrolou. V médiu s prídavkom Cd2+ mali protoplasty najnižšiu životaschopnosť, podobne 

ako aj v prvý deň kultivácie (Obr. 2). Podobne ako GGMOs aj kremík, ako jedna z ochranných 

látok voči pôsobeniu Cd2+, zvyšoval životaschopnosť protoplastov kukurice, pričom jeho 

účinok závisel od jeho koncentrácie [21]. 

 

 
 

Obr. 2. Životaschopnosť protoplastov kukurice na prvý a siedmy deň 

Porovnanie vplyvu Cd2+ a galaktoglukomanánových oligosacharidov (GGMOs) na životaschopnosť 

protoplastov (Tab. 1). Rozdielne písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi 

na hladine preukaznosti P < 0,05 

 

V ďalšom experimente sme v prvý a siedmy deň kultivácie sledovali príjem Cd2+ 

protoplastami vo vybraných variantoch – kontrola, Cd a Cd + Os 9. Variant Cd + Os 9 sme 

vybrali na základe pozitívneho vplyvu GGMOs v koncentrácii 10-9 M na životaschopnosť 

protoplastov. Na prvý aj na siedmy deň sme pozorovali štatisticky významné rozdiely medzi 

všetkými variantami, pričom príjem Cd2+ bol najvyšší v Cd variante na siedmy deň kultivácie 

(Obr. 3). Rovnako sme pozorovali aj ochranný účinok GGMOs, pretože príjem Cd2+ vo 

variante Cd + Os 9 bol nižší než v Cd variante na prvý aj na siedmy deň kultivácie. Tento 

výsledok pravdepodobne súvisel aj so zvýšenou životaschopnosťou protoplastov (Obr. 2). 
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Obr. 3. Relatívna intenzita signálu Cd2+ na prvý a siedmy deň 

Hodnoty v grafoch sú prepočítané percentuálne ku kontrole (hodnota kontroly predstavuje 100 %). Rozdielne 

písmená vyjadrujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti 

P < 0,05 

 

To ako rastlina reaguje na príjem Cd2+ závisí od rôznych faktorov, ako napr. od toho, 

či ide o hyperakumulátor (HE) alebo nehyperakumulátor (NHE), resp. tolerantný a senzitívny 

rastlinný hybrid. Tian a kol. [22] pozorovali príjem Cd2+ protoplastami v dvoch hybridoch (HE 

a NHE) rozchodníka (Sedum alfredii Hance). Po aplikácii rôznych koncentrácií Cd2+ v rôznych 

časových intervaloch pozorovali vyšší príjem Cd2+ HE hybridom, čo indikovali výrazné zeleno 

svietiace protoplasty. Zistili, že väčšina Cd2+ sa sústredila v centrálnej časti protoplastu, pretože 

dochádzalo k sekvestrácii Cd2+ do veľkej centrálnej vakuoly. V prípade NHE zaznamenali 

zelenú fluorescenciu len na periférii protoplastov, pričom veľmi malé množstvo Cd2+ bolo 

sekvestrovaných do vakuol. 

Kollárová a kol. [21] sledovali aj vplyv kremíka na príjem Cd2+ v protoplastoch 

tolerantného a senzitívneho hybridu kukurice. Zistili, že príjem Cd2+ bol vyšší v prvých štyroch 

dňoch kultivácie a znížil sa na siedmy deň v oboch hybridoch. Podobne ako v prípade 

protoplastov rozchodníka, vyššiu koncentráciu Cd2+ zaznamenali v tolerantnom hybride 

Almansa. Zníženie príjmu Cd2+ od štvrtého dňa po siedmy deň bolo pravdepodobne spôsobené 

zvýšenou regeneráciou bunkovej steny na protoplastoch. Aplikácia kremíka znížila príjem Cd2+ 

protoplastami v oboch hybridoch [21] podobne ako v prípade pôsobenia GGMOs na príjem 

Cd2+ do protoplastov. 

 

Záver 

V tejto práci sme potvrdili negatívny účinok Cd2+ na životaschopnosť protoplastov 

kukurice. Zistili sme, že GGMOs v prítomnosti Cd2+ zlepšujú životaschopnosť protoplastov, 
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pričom najpriaznivejšie pôsobili v koncentrácii 10-9 M a najmenej účinné boli v koncentráciách 

10-7 a 10-10 M. Pozitívny účinok GGMOs na životaschopnosť pravdepodobne súvisí 

so zníženým príjmom Cd2+ do protoplastov. 
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Abstract 

Oxygen is essential for normal aerobic metabolism in all mammals. Hypoxia is the presence of lower-

than-normal oxygen content and pressure in the cell. Therefore, hypoxia is one of the most typical characteristics 

of the tumor micro-environment. It significantly contributes to the immunosuppression, expansion and resistance 

of cancer cells to chemotherapy and radiotherapy. How do key cells of the immune system – macrophages IC-21 

– behave in a hypoxic environment? Macrophages are extremely plastic cells and can rapidly change their 

functional phenotype. What effect does hypoxia have on the mechanism of macrophage polarization? On the other 

hand, influenza viruses with various modifications in the NS1 gene are able to selectively infect and lyse tumor 

cells. Are peritoneal IC-21 cells activated after infection with modified influenza A virus in hypoxia? 

 

Keywords: macrophages; influenza A virus; NS1 protein; hypoxia; cytokines 

 

Introduction and Objectives 

Macrophages are heterogeneous population of effector immune cells. They are key 

regulators in the immune response, in the elimination of primary inflammation, in blocking 

virus replication and repairing damaged tissues [1]. Macrophages undergo a process of 

polarization that produces specific phenotypes of M1 and M2 [2]. These phenotypes have a 

different function in immune responses, a different expression of surface markers, production 

of cytokines and specific factors [3]. Macrophages M1 are pro-inflammatory and polarized by 

lipopolysaccharide either alone or in association with Th1 cytokines such as IFN-γ and GM-

CSF [4]. The phenotype M2 is population of macrophages that are classification as anti-

inflammatory and immunoregulatory. They are generally involved in tissue repair and wound 

healing processes. Macrophages M2 are polarized by Th2 cytokines such as IL-4 and IL-13 or 

M-CSF factor [5].  

The genome of influenza A virus contains eight segments of ssRNA with negative 

polarity and encodes up to 18 viral proteins. One product of the segments is a multifunctional 

NS1 protein that regulates viral replication and antagonizes host immune responses to virus 

infection [6, 7, 8]. During influenza infection, macrophages as phagocytes are involved in 

clearing infectious particles, removing the cellular debris, and help in the adaptive immune 

response via antigen presentation to T cells. It was assumed that influenza infection of IC-21 
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cells is abortive. However, the high pathogenic H5N1 viruses and some H1N1 influenza strains 

can productively replicate in IC-21 cells [9, 10]. The productive influenza infection results in 

changes in macrophage function and their ability to clear virus infection. During influenza 

infection, the M1 macrophages produce high level of pro-inflammatory cytokines, such as IL-

1β, IL-6, IL-12, IL-23, CCL3, CXCL10, sICAM and TNF-α [11]. On the contrary, the M2 

macrophages produce and release anti-inflammatory cytokines such as IL-10, IL-1α/β, CCL1, 

CCL2, CXCL12, CCL17, CCL18, CCL22, IL-1rα and TGF-β [12]. 

It is known that hypoxia induces cell quiescence and defined changes in gene regulation 

for maintaining viability [13]. We were interested in how 1% hypoxia will affect the viability 

of peritoneal macrophages (IC-21) post-infection with influenza A viruses. Further, we were 

interested in how hypoxia affect the expression of different cytokines in the influenza infected 

macrophages. 

 

Materials and methods 

Used cells: The adherent cell line IC-21 (ATCC® TIB-186) that is generally 

transformed of normal C57BL/6 mouse peritoneal macrophages with SV40. The cells IC-21 

were grown in RPMI 1640 medium with 10% fetal bovine serum. Others cell line were adherent 

epithelial Vero cells (ATCC® CCL81) derivate from the kidney of adult Cercopithecus 

aethiops. These cells were cultured in DMEM medium containing 10% fetal bovine serum. 

These culture media were containing 40μl/cm3 of antibiotics (penicillin/streptomycin). Both 

cells line maintained at 37°C and 5% CO2 atmosphere.  

Used viruses: We used the human influenza virus [A/WSN/33 (H1N1)] and deleted 

mutant (NS80) without the effector and C-terminal domains of NS1 protein. This lacking NS80 

virus was prepared by using reverse genetics system [14]. Both types of influenza viruses were 

propagated on Vero cells and viral titers were evaluated with TCID50 test. 

Incubation of IC-21 cells in a hypoxic condition: The IC-21 cells were plated in Petri 

dishes. After cell adherence, the Petri dishes were divided into two groups and cultivated in 

normoxic or hypoxic condition. For experiments in hypoxia, the IC-21 cells were incubated at 

37°C, 1% O2 and 5% CO2 atmosphere. Cells were incubated for 48 hours in both conditions. 

Subsequently, the IC-21 cells were washed with PBS solution and then infected either with 

A/WSN/33 or NS80 viruses, and incubated in normoxia and hypoxia for 24 hours. After 

infection (24h), the IC-21 were scraped, centrifuged and stored (sediments and supernatants) 

at -80°C. 

Cytokine array test: The cells sediments were lysed and the protein concentration was 
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determined using the Pierce BCA Protein assay kit. Cytokine expression in the cell lysates was 

assessed using the Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit Panel A (for detection the 

expression of 40 different mouse cytokines). 

Data analysis: Signal intensities on autoradiography films were quantified using 

ImageJ software. The expression levels of cytokines were normalized to the expression levels 

of references spots. 

 

Results and discussion 

Cultivation of IC-21 cells and the expression of mRNA HIF in hypoxia: The hypoxia 

induces cell quiescence and affects gene regulation for maintaining viability cells. We were 

tested influence of 1% hypoxia on peritoneal IC-21 cells. The serial counts to measure cell 

proliferation showed that incubation the IC-21 cells for 24 and 48 hours under hypoxic 

conditions resulted in significantly decreased number of cells (Fig. 1A). 

The expression of the hypoxia-inducible factor (HIF), it is known as a transcription 

factor controlling the expression of many genes in response to hypoxia, was checked in the 

influenza infected cells incubating under normoxic and hypoxic conditions. High level of 

mRNA HIF was detected in the IC-21 cells incubated 24 hours in hypoxia, while not detected 

in normoxic conditions (Fig. 1B). The influenza infection with A/WSN/33 and NS80 viruses 

did not influence expression of mRNA HIF. 

 

   
 

Fig. 1. Influence of hypoxia 1% on number of IC-21 cells and the expression of mRNA HIF (A) The 

individual curves represent the number of IC-21 cells cultivated under normoxia (solid line) and 1% hypoxia 

(dashed line) conditions, at 0, 24 and 48 hours. (B) The significantly effect of hypoxia (1%) on level of mRNA 

HIF in IC-21 cells post-infection with human influenza virus A/WSN/33 and NS80, compared with normoxia 

 

The productive infection in peritoneal macrophages: We examined the permissivity of 

the peritoneal macrophages IC-21 to our influenza A viruses. Vero and IC-21 cells were 

infected with influenza virus A/WSN/33 and NS80 deleted mutant. The viral titers were 

determined 24 hours post infection. Compare with the control cell line, the virus titers were 

A. B. 
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several times lower in IC-21 cells than in Vero cells (Fig. 2). The NS80 virus was attenuated 

either in Vero or IC-21 cells. Both viruses were able to establish productive infection in 

peritoneal IC-21 cells. 

 

 
 

Fig. 2. Influenza infection in Vero and IC-21 cells The graph compares the viral titer in epithelial Vero cells 

(dashed) and peritoneal IC-21 cells (dotted) post influenza infection with A/WSN/33 and deleted mutant NS80. 

Similarly, the graph represents the permissivity of peritoneal macrophages to influenza A viruses 

 

Hypoxia and expression of detected mouse cytokines: We have observed that, the 

hypoxia significantly decreased expression of sICAM-1, IL-1α, TNF-α, CCL2, CCL3, 

CXCL12 and M-CSF in non-infected IC-21 cells (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5). The infection with 

influenza A virus significantly increased the expression of these mouse cytokines in normoxia. 

We observed the influence of the NS1 protein on induction of cytokines in the macrophages 

infected with NS80 virus. The effect was the most evident in the case of TNF-α expression 

under normoxic conditions. In hypoxia, the level of this factor in non-infected and infected IC-

21 cells was significantly lower (Fig. 3). 

 

   

   
 

Fig. 3. The level of sICAM, IL-1α, TNF-α and CCL3 in IC-21 cells The expression of detected mouse 

cytokines in non-infected and infected IC-21 cells were incubated in normoxia and hypoxia (1%) 
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On the other hand, infection with influenza viruses resulted in increased amount of 

CCL2 and CXCL12 in the IC-21 cells cultivated under hypoxic conditions (Fig. 4). We did not 

observe great differences in the expression of IL-1α and CCL3 in the A/WSN/33 and NS80 

infected IC-21 cells either in normoxia or hypoxia (Fig. 3). Infection of IC-21 cells with 

A/WSN/33 and NS80 viruses resulted in decreased amount of detected M-CSF. In hypoxia, 

virus A/WSN/33 did not influence the expression of M-CSF. Unlike A/WSN/33, the NS80 

virus induced significantly higher level of M-CSF in the cells cultured in hypoxia (Fig. 5). 

 

  
 

Fig. 4. The level of CCL2 and CXCL12 in IC-21 cells The expression of detected mouse cytokines in non-

infected and infected IC-21 cells were incubated in normoxia and hypoxia (1%) 

 

IL-16 was not detected in the non-infected IC-21 cells growing in normoxia. The 

expression of IL-16 was significantly increased after infection with A/WSN/33 and NS80 

viruses. On the other hand, the high level of IL-16 we have observed in non-infected IC-21 

cells incubated in hypoxia. While infection with A/WSN/33 resulted in increased expression 

of IL-16 in normoxia, the expression of this interleukin was inhibited in hypoxia. However, the 

level of IL-16 was significantly increased in the IC-21 cells infected with deleted mutant NS80, 

in both incubation conditions (Fig. 5). 

 

  
 

Fig. 5. The level of M-CSF and IL-16 in IC-21 cells The expression of detected mouse cytokines in non-

infected and infected IC-21 cells were incubated in normoxia and hypoxia (1%) 
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Conclusion 

In this study, we found that peritoneal mouse macrophages IC-21 are permissive to 

influenza viruses – A/WSN/33 and NS80, and both viruses established productive infection. 

We have showed that the tested IC-21 cells are a suitable system for the propagation of our 

influenza viruses, as we determined the infectious viral titer in the supernatant. 

Further, we have observed that the IC-21 cells are not able to grow efficiently under 

hypoxic (1%) conditions, compared with normoxia. Similarly, we observed that the hypoxia 

had a negative effect on the expression of some murine cytokines that are involved in the 

antiviral response. Our results represent, that hypoxic conditions may have an effect on 

macrophage polarization to the M2 phenotype. 
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Abstract 

 Plant based catechins in modulation of the sensitivity of pathogenic yeasts to antimicrobial compounds  

 Infections caused by pathogenic yeasts are one of the serious worldwide problems. The incidence of 

Candida cells acquiring resistance to azoles has increased considerably in last two decades. A promising strategy 

to increase efficacy of antifungal drugs is identifying targets of synergic drugs that can enhance the antifungal 

effect of fungistatic azoles. This project will investigate the ability of plant based catechins to modulate the 

sensitivity of pathogenic yeasts useful for applied medicine. 

 

Keywords: resistance; catechins; Candida; fluconazole 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinky rodu Candida sú zodpovedné za väčšinu systémových kvasinkových infekcií 

vo svete. Candida albicans je najčastejšie sa vyskytujúci patogén, no bol zaznamenaný 

zvýšený výskyt aj tzv. non-albicans druhov. Na terapiu kandidóz sa využívajú antimykotiká, 

avšak v posledných rokoch dochádza k zvýšenému výskytu buniek rezistentných voči 

aplikovaným antimykotikám. Práve ich zvyšujúci sa výskyt vo svete a nedostatok terapeutík 

bol motiváciou k skúmaniu rôznych alternatívnych látok, ktoré by mohli nahradiť konvenčnú 

terapiu. Prírodné produkty rastlín sú v posledných rokoch centrom záujmu vo vedeckých 

výskumoch [1,2,3].  

Pri liečbe kandidóz sa používajú štyri triedy antimykotík: echinokandíny, azoly, 

polyény a analógy báz DNA. Cieľovým miestom pre azoly je enzým lanosterol 14-α-

demetyláza zahrnutý v biosyntetickej dráhe ergosterolu, kódovaný génom ERG11. Medzi 

hlavné mechanizmy, ktorými sa bunka bráni proti účinku azolov, patria aj zmeny 

v biosyntetickej dráhe ergosterolu, ako napr. nadmerná expresia ERG11 génu a bodové mutácie 

cieľového miesta [3]. 

Katechíny zeleného čaju sú polyfenolové zlúčeniny, u ktorých boli popísané 

antimikrobiálne vlastnosti a tzv. synergický účinok s niektorými antimikrobiálnymi látkami, 

ako sú napríklad azolové antimykotiká [5,6]. Katechíny dokážu inhibovať C24-
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sterolmetyltransferázu kódovanú génom ERG6, ktorá sa zúčastňuje v biosyntetickej dráhe 

ergosterolu. [4]. 

Cieľom práce je stanoviť citlivosť patogénnych kvasiniek C. albicans, C. auris a C. 

glabrata  na azoly a rastlinné katechíny. Zároveň je naším cieľom potvrdiť synergický účinok 

katechínov s azolmi na rast buniek kvasiniek. 

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy: C. albicans (štandardný-SC5314, rezistentný-CY1123), C. 

auris (citlivý-1a, rezistentný-45), C. glabrata (rezistentný-DSY565, citlivý-DSY562) 

Použité kultivačné médiá: komplexné glukózové YPD médium 

Testované inhibítory: flukonazol (FLU), katechín-hydrát (CAT) 

Kvapkové testy: Nočná kultúra kvasiniek bola nariedená v sterilnej destilovanej vode 

na koncentrácie 1 x 107 b/ml, 1 x 106 b/ml, 1 x 105 b/ml a 1 x 104 b/ml. Nariedené kultúry boli 

vykvapkané na tuhé komplexné YPD médium v objeme 5 µl. Do YPD média boli primiešané 

inhibítory v stanovených koncentráciách a rast kvasiniek sa odčítal po 48h inkubácie pri 28 °C. 

Stanovenie rastu kvasiniek priamou metódou: Kvasinky boli kultivované v tekutom 

YPD médiu s  inhibítormi rastu. Rast kvasiniek sa sledoval  počítaním buniek v Bürkerovej 

komôrke v časoch 0h, 1,5h, 3h, a 9h. 

Stanovenie účinku katechínov na prežívanie kvasiniek: Nočná kultúra kvasiniek bola 

nariedená na koncentráciu 1x107 b/ml, pričom kvasinky boli kultivované v tekutom YPD 

s rôznou kombináciou metabolických inhibítorov. Rast analyzovaných kvasiniek bol meraný 

v časoch 0h, 6h, 10h a 24h pri OD600nm.  

 

Výsledky a diskusia 

Analýzou rastu kmeňov C. albicans na YPD médiach sme potvrdili vyššiu odolnosť 

rezistentného kmeňa voči flukonazolu v porovnaní so štandarným kmeňom C. albicans. 

Zároveň sme pozorovali zvýšenú ciltivosť voči flukonazolu v prítomnosti katechín-hydrátu 

u oboch študovaných kmeňov (Obr. 1.). 

 

                       YPD         FLU 10 µg/ml       FLU10 µg/ml + CAT 2 mg/ml 

 
 

Obr. 1. Rast štandardného a rezistentného kmeňa kvasiniek C. albicans Rast kvasiniek štandardného (hore) 

a rezistentného (dole) kmeňa bol zdokumentovaný po 48 h rastu na kontrolnom YPD médiu, YPD médiu 

s flukonazolom (FLU) a YPD s flukonazolom a katechín-hydrátom (CAT)  
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Výsledky analýzy rastu citlivého a rezistentného kmeňa C. auris potvrdili nižšiu 

odolnosť citlivého kmeňa voči flukonazolu, zároveň zvýšenú citlivosť na flukonazolu 

v kombinácii s katechín-hydrátom. U rezistentného kmeňa C. auris sme nepozorovali zmeny 

v raste pri použitých koncentráciach inhibítorov (Obr. 2.).  

 

                     YPD         FLU 25 µg/ml       FLU 25µg/ml + CAT 2 mg/ml 

 
 

Obr. 2. Rast citlivého a rezistentného kmeňa kvasiniek C. auris Rast kvasiniek citlivého (hore) 

a rezistentného (dole) kmeňa bol zdokumentovaný po 48 h rastu na kontrolnom YPD médiu, YPD médiu 

s flukonazolom (FLU) a YPD s flukonazolom a katechín-hydrátom (CAT) 

 

Výsledky analýzy kmeňov C. glabrata v prítomnosti flukonazolu a katechín-hydrátu 

potvrdili inhibíciu rastu citlivého aj rezistentného kmeňa v prítomnosti flukonazolu a katechín-

hydrátu (Obr. 3.).  

 

                     YPD        FLU 100 µg/ml      FLU 100 µg/ml + CAT 2 mg/ml 

 
 

Obr. 3. Rast citlivého a rezistentného kmeňa kvasiniek C. glabrata Rast kvasiniek citlivého (hore) 

a rezistentného (dole) kmeňa bol zdokumentovaný po 48 h rastu na kontrolnom YPD médiu, YPD médiu 

s flukonazolom (FLU) a YPD s flukonazolom a katechín-hydrátom (CAT) 

 

Priebeh rastovej krivky štandardného a rezistentného kmeňa C. albicans potvrdzuje 

synergický účinok katechín-hydrátu v kombinácii s flukonazolom na rast patogénnych 

kvasiniek (Obr.4.).  

 

 
 

Obr. 4. Rast štandardného (Š) a rezistentného (R) kmeňa C. albicans v prítomnosti flukonazolu 10 µg/ml 

a katechín-hydrátu 2mg/ml Rast buniek C. albicans bol sledovaný  počas 9 h v časovom intervale 1,5 h 
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Podľa výsledkov na  obrázku č. 5 bolo potvrdené, že bunky štandardného aj 

rezistentného kmeňa C. albicans majú zníženú schopnosť prežívania po kultivácii 

s flukonazolom v kombinácii s katechín-hydrátom v porovnaní s kontrolou alebo s bunkami, 

ktoré rástli len v prítomnosti flukonazolu.  

 

 
 

Obr. 5. Prežívanie štandardného a rezistentného kmeňa C. albicans v prítomnosti flukonazolu  10 µg/ml 

a katechín-hydrátu 2 mg/ml Prežívanie C. albicans bolo zdokumentované počas 24 h rastu v YPD médiu, 

YPD médiu s flukonazolom (FLU) a YPD s flukonazolom a katechín hydrátom (CAT). Zákal kultúry kvasiniek 

bol meraný pri OD 600 nm 

 

Rastová krivka citlivého a rezistentného kmeňa C. auris potvrdzuje, že katechín-hydrát 

v kombinácii s flukonazolom dokáže inhibovať rast buniek a dochádza k synergickému účinku 

týchto dvoch látok (Obr. 6.).  

 

 
 

Obr. 6. Rast citlivého a rezistentného kmeňa C. auris v prítomnosti flukonazolu 25 µg/ml a katechín-

hydrátu 2 mg/ml Rast buniek C. auris  bol zdokumentovaný počas 9 h, meraný v časovom intervale 1,5 h 

 

U buniek citlivého a rezistentného kmeňa C. auris sme pozorovali zníženú schopnosť 

prežívania po 24 h kultivácii s flukonazolom a katechín-hydrátom (Obr.7.). 
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Obr. 7. Prežívanie citlivého a rezistentného kmeňa C. auris v prítomnosti flukonazolu 25 µg/ml 

a katechín-hydrátu 2 mg/ml Prežívanie kvasiniek C. auris bolo zdokumentované počas 24 h rastu 

v kontrolnom YPD médiu, YPD médiu s flukonazolom a YPD s flukonazolom a katechín-hydrátom. Zákal 

kultúry kvasiniek bol meraný  pri OD 600 nm 

 

Rastová krivka citlivého a rezistentného kmeňa C. glabrata potvrdzuje, že katechín-

hydrát v kombinácii s flukonazolom majú synergický účinok na inhibíciu rastu patogénnych 

kvasiniek (Obr.8.).  

 

 
 
Obr. 8. Rast citlivého a rezistentného kmeňa C. glabrata v  prítomnosti flukonazolu 100 µg/ml a katechín-

hydrátu 2 mg/ml pomocou spktrofotometra Rast buniek C. glabrata  bol zdokumentovaný počas 9 h, meraný 

v časovom intervale 1,5 h 

 

Bunky citlivého a rezistentného kmeňa C. glabrata majú zníženú schopnosť prežívania 

v tekutom komplexnom médiu v prítomnosti flukonazolu a katechín-hydrátu (Obr. 9.). 
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Obr. 9. Prežívanie citlivého a rezistentného kmeňa C. glabrata v prítomnosti flukonazolu 100 µg/ml 

a katechín-hydrátu 2 mg/ml Prežívanie kvasiniek C. glabrata bolo zdokumentované počas 24 h rastu 

v kontrolnom YPD médiu, YPD médiu s flukonazolom a YPD s flukonazolom a katechín-hydrátom. Zákal 

kultúry kvasiniek bol meraný pri OD 600 nm 

 

Záver 

Analýzou rastu študovaných kmeňov kvasiniek rodu Candida na tuhom aj v tekutom 

komplexnom médiu sa potvrdilo, že katechín-hydrát má antifungálne vlastnosti a dokáže 

vďaka svojmu synergickému účinku s azolom inhibovať rast patogénnych kvasiniek C. 

glabrata, C. auris a C. albicans. 

 

Poďakovanie 

Práca vznikla za podpory grantov VEGA 1/0388/22 a APVV-19-0094. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Kobayashi D., Kondo K., Uehara N., et al. (2002) Antimicrob. Agents Chemother. 

46(10), p. 3113 

[2]  Spampinato C., Leonardi D. (2013) Biomed Res. Int., p. 204237 

[3]  Whaley S. G., Rogers P. D. (2016) Curr. Infect. Dis. Rep. 18(12), p. 41 

[4] Bernatoniene J., Kopustinskiene D. M. (2018) Molecules. 23(4), p. 965  

[5]  Musial C., Kuban-Jankowska A., et al. (2020) Int. J. Mol. Sci. 21(5), p. 1744 

[6]  Navarro-Martinez M. D., García-Cánovas F., et al. (2006) J. Antimicrob. Chemother. 

57(6), p. 1083 

  



 

219 
 

The relationship between allergy and bone mineral density in Slovak 

young adult population 
 

Frederika Hanuliaková, Dominika Lechmanová, Lenka Vorobeľová, Darina Falbová, 

Viktória Kovalčíková, Barbara Matzenauerová 

 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of 

Anthropology, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovak republic; 

frederika1.hanuliakova@gmail.com 

 

 

Abstract 

 The aim of this study is to examine the association between allergy and bone mineral density (BMD) in 

young Slovak adults and to determine prevalence of different types of allergy in the studied sample. Our sample 

consisted of 564 individuals (mean age 21.89  2.61 years), with a predominance of women (368 women – mean 

age 21.57  2.51 years, 191 men – mean age 22.55  2.70 years). Data on health status were collected during the 

personal interview using a standardized questionnaire. Bone parameters (SOS - speed of sound, Z-score, T-score) 

were measured using Sunlight Mini Omni ultrasound scanner. In the present study, we found the statistically 

significant differences between allergies and BMD parameters.  A more detailed analysis revealed a correlation 

only in the women with food allergies.  

 

Keywords: bone mineral density; allergy; SOS; food allergies 

 

Introduction and Objectives 

Allergy is a chronic disease caused by hypersensitivity reaction of immune system. In 

a healthy person allergy occurs as a delayed reaction with symptoms especially on the skin. 

Substances causing allergies are defined as allergens [1]. One of the most common allergies 

are food allergies but high rate is also observed in the case of allergies to dust, mites, and pollen 

[2]. In recent years massive rise in the prevalence of allergic disorders was observed. The most 

likely causes are rapid economic development and urbanization [3].  

Allergic symptoms, such as asthma and high fever, can cause poor quality of sleep and 

reduce performance of organism. Although, it seems like that allergen avoidance and 

pharmacotherapy can control this disease, it is not true. The only promising way is allergy 

immunotherapy which has disease-modifying potential [4].  

BMD (bone mineral density) is measure of mineral bone content which brings the most 

important information about bone quality. BMD values can be affected by factors such as 

gender, age, disease, physical activity, or genetics. Peak in bone mass can be reached at 

different stages of age. Everything depends on the individual factors that affect the organism. 

In general, females reach peak bone mass at younger age than males. After skeletal maturation 
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BMD values are starting to decline which leads to bone loss. Clinical studies showed that mild 

physical activity enhance BMD in adults and postmenopausal women [5]. 

Both allergies and bone disease share a high prevalence in general population. In fact, 

musculoskeletal conditions are the most common causes of severe long-term pain and physical 

disability, affecting hundreds of millions of people around the world [5]. 

The aim of this study was to investigate the occurrence of different types of allergies in 

young adult men and women from Slovakia and to test their effects on bone quality. 

  

Materials and methods 

The study involved 564 subjects between the ages of 18 and 30.  Only those individuals 

who signed an informed consent to participate took part in our research. Data were collected 

using a standardized World Health Organization (WHO) questionnaire.  

The questionnaire contains several questions regarding their physical activity, dietary 

habits, internal diseases, and musculoskeletal disorders. We focused on issues that dealt with 

the occurrence of allergies in general and the specific type of allergy in the examined 

individuals. The obtained data were statistically analyzed by SPSS program version 20.0. To 

determine the normality of the data, we used the Kolmogorov-Smirnov test and then 

appropriate parametric (T-test for independent samples) or nonparametric tests (Mann-

Whitney U test) and Spearman correlations. 

The bone mineral density examination was performed using ultrasound densitometer 

(Sunlight Mini Omni) for bones. It is based on the propagation of ultrasonic waves along the 

surface of the bone and thus measures the time between sending and receiving the ultrasonic 

pulse. We measured the values of mineral density (T-score, Z-score) and speed of sound (SOS) 

on the radius of the left non-dominant side. 

 

Results and discussion 

We confirmed results of several independent studies. Nachshon et al. (2014) confirmed 

association between low BMD parameters and food allergies in young adult patients [6]. Same 

results were proven in study Konstantynowicz et al. (2007) [7]. Statistically significant 

association between low BMD and increased risk of fractures with low calcium intake 

associated with milk allergies was confirmed in women's group. Correlation between abnormal 

BMD measurements and food allergies were also noted in study Goldberg et al. (2018) [8].  

 



 

221 
 

In Table 1.0 are documented the differences in the values of SOS, T-score, and Z-score 

between individuals with allergies and without allergies in total sample. Furthermore, we also 

investigated these differences in women's and men's group (Table 2.0, 3.0). 

Using the Mann-Whitney U-test, we found that the SOS (p = 0.050) equals the 

significance level α (0.050). Although differences were not significant, we hypothesize that an 

association between SOS values and allergies might be present in a larger sample size. The 

resulting values of Z-score (p = 0.017) and T-score (p = 0.035) are statistically significant and 

therefore we generally accept a relationship between these parameters and allergy. However, 

in an analysis based on sex we were unable to demonstrate a significant association between 

allergies and BMD parameters. 

 

Tab. 1. The differences in bone parameters between individuals with and without allergy  

Abbreviations: SOS – speed of sound, n – number of individuals, SD – standard deviation, 
a - Independent T-test, b - Mann-Whitney U- test 

 

Total sample 

 Allergy Without allergy  

 n mean SD n mean SD p-value 

Z-score 209 -0,438 1,0984 321 -0,209 1,0616 0,017a 

T-score 209 -0,966 1,1284 320 -0,759 1,0855 0,035a 

SOS 209 4046,19 120,583 321 4070,87 138,001 0,050b 

 

Tab. 2. The differences in bone parameters between women with and without allergy 

Abbreviations: SOS – speed of sound, n – number of individuals, SD – standard deviation, 
a - Independent T-test, b - Mann-Whitney U- test 

 

Women 

 Allergy Without allergy  

 n mean SD n mean SD p-value 

Z-score 135 -0,419 1,1420 215 -0,232 1,1137 0,130a 

T-score 135 -1,048 1,1597 215 -0,870 1,1225 0,155a 

SOS 135 4064,70 112,924 215 4078,62 132,143 0,214b 

 

Tab. 3. The differences in bone parameters between men with and without allergy 

Abbreviations: SOS – speed of sound, n – number of individuals, SD – standard deviation,  
a - Independent T-test, b - Mann-Whitney U- test 

  

Men 

 Allergy Without allergy  

 n Mean SD n Mean SD p-value 

Z-score 73 -0,473 1,0277 104 -0,133 0,9170 0,055b 

T-score 73 -0,811 1,0666 103 -0,504 0,9278 0,100b 

SOS 73 4011,89 128,208 104 4056,60 147,632 0,084b 

 

Based on results we decided to perform the Spearman test and to determine the 

correlation between allergy presence and bone variables (Table 4.0, 5.0, 6.0). Our results 
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showed a significant relationship between Z-score, allergies (p = 0.008), and food allergies (p 

= 0.033). We also showed a significant relationship between T-score and following variables: 

allergies (p = 0.013), food allergies (p = 0.008) and gender (p = 0.001). In the case of asthma 

and allergies to mites, dust, and pollen, we have not been able to prove their positive 

relationship. We observed statistically significant association of SOS with gender (p = 0.001) 

and allergies (p = 0.012). In the remaining categories, positive relationship was not proven. 

  

Tab. 4. Correlation between bone mineral density parameters and allergies  

Abbreviations: SOS – speed of sound, r – correlation coefficient, n – number of individuals 

 

 Gender Allergy Food allergies Mites Dust Pollen Asthma 

Z-score r -0,022 0,114 -0,093 0,006 -0,021 0,042 -0,008 

 p-value 0,612 0,008 0,033 0,893 0,625 0,331 0,863 

n 539 539 531 531 531 531 438 

T-score r -0,146 0,107 -0,114 -0,009 -0,013 -0,023 -0,001 

 p-value 0,001 0,013 0,008 0,833 0,768 0,596 0,981 

n 538 538 530 530 530 530 437 

SOS r 0,149 0,108 -0,063 0,010 -0,024 -0,052 -0,011 

 p-value 0,001 0,012 0,150 0,818 0,584 0,227 0,813 

n 539 539 531 531 531 531 438 

 

After performing the analysis in women's group, we recorded significant results in Z-

score (p = 0.011), T-score (p = 0.006) and SOS (p = 0.009) with food allergies (Table 5.0). 

Interestingly, the association between BMD parameters and allergy in women's group has 

generally not been demonstrated in contrast to previous analyzes of the overall cohort 

(Table 4.0).  

 

Tab. 5. Correlation between BMD parameters and allergies in women 

Abbreviations: SOS – speed of sound, r – correlation coefficient, n – number of individuals 
  

 Allergy Food allergies Mites Dust Pollen Asthma 

Z-score r 0,093 -0,136 0,028 0,037 -0,008 -0,032 

 p-value 0,078 0,011 0,598 0,492 0,880 0,595 

n 357 351 351 351 351 276 

T-score r 0,093 -0,147 0,029 0,042 -0,005 0,029 

 p-value 0,079 0,006 0,585 0,428 0,926 0,636 

n 357 351 351 351 351 276 

SOS r 0,094 -0,140 0,033 0,041 -0,005 -0,026 

 p-value 0,076 0,009 0,543 0,441 0,926 0,672 

n 357 351 351 351 351 276 

 

In the group of men (Table 6.0) we observed an almost opposite phenomenon as in the 

group of women. The significant association was demonstrated in allergies with Z-score 
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(p = 0.026) and SOS (p = 0.041) parameters. Although the T-score values slightly exceeded 

the significance level of α (0.05). In the case of different types of allergies, we did not 

notice significant correlations. 

 

Tab. 6. Correlation between BMD parameters and allergies in men 

Abbreviations: SOS – speed of sound, r – correlation coefficient, n – number of individuals 
 

 Allergy Food allergies Mites Dust Pollen Asthma 

Z-score r 0,166 0,052 -0,045 -0,107 -0,107 -0,030 

 p-value 0,026 0,488 0,553 0,073 0,154 0,705 

n 179 178 178 178 178 160 

T-score r 0,147 0,061 -0,037 -0,131 -0,084 0,026 

 p-value 0,051 0,421 -0,620 0,082 0,264 0,741 

n 178 177 177 177 177 159 

SOS r 0,152 0,061 -0,040 -0,128 -0,097 0,035 

 p-value 0,043 0,418 0,599 0,088 0,197 0,659 

n 179 178 178 178 178 160 

 

Conclusion 

In our study, we recorded significant BMD values in relation to allergies in general, 

food allergies, and in the case of T-scores and SOS also with gender. A surprising result was 

the analysis of a group of women in whom a positive relationship between allergies in general 

was not confirmed, but associations between BMD and food allergies was proven. In men, we 

observed the opposite phenomenon, in which there was an association of BMD parameters (Z-

score, SOS) with allergies in general, but in specific types of allergies this association was not 

found. According to our study we can say that some types of allergy (food allergy) can 

negatively affect BMD. 
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Abstract 

Identification of microscopic fungi in organs of Ixodes ricinus tick with use of RNA-seq analysis 

The Ixodes ricinus tick is hematophagous parasite of vertebrates. In its microbiome there can be found a 

large variety of microorganisms, including pathogenic and symbiotic bacteria, viruses, protozoa and fungi. The 

aim of our research was to identify the diversity of microscopic fungi in individual organs of Ixodes ricinus ticks 

and compare microbiome composition depending on feeding. Total RNA was isolated from salivary glands, gut, 

ovaries and synganglion. Samples were sequenced on Illumina NextSeq550 platform and obtained data were 

analysed with use of bioinformatics tools. The number and composition of fungal community changed depending 

on tissue type and feeding. Most represented were fungal genera Malassezia, Tetrapisispora, Ustilago and 

Botrytis. 

 

Keywords: Ixodes ricinus; transcriptome; microbiome; fungi; massively-paralel sequencing 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kliešte sú článkonožce patriace do radu Ixodida. Sú hematofágne obligátne parazity 

a vyskytujú sa v rôznych biotopoch, od najsuchších po najvlhkejšie [1]. Kliešte patria do dvoch 

čeľadí: Argasidae (mäkké kliešte) a Ixodidae (tvrdé kliešte). Väčšina kliešťov patrí do čeľade 

Ixodidae. Vnútorné orgány kliešťa sú voľne uložené a sú obklopené voľne cirkulujúcou 

tekutinou – hemolymfou. Medzi hlavné vnútorné orgány kliešťa patria slinné žľazy, tráviaca 

sústava, ováriá a centrálny nervový systém (CNS) [2]. Najbežnejším kliešťom vyskytujúcim 

sa v Európe je Kliešť obyčajný, Ixodes ricinus. Je vektorom širokej škály zoonóz a parazituje 

na viac ako 300 rôznych stavovcoch. Larvy a nymfy kliešťa sa kŕmia najmä na menších 

cicavcoch a prízemne žijúcich vtákoch [3]. Dospelé jedince parazitujú na väčších cicavcoch, 

napr. na divej zvery a hospodárskych zvieratách. Človek je náhodným hostiteľom [4].  

Mikrobióm je definovaný ako súbor komenzálnych, symbiotických a patogénnych 

mikroorganizmoch obývajúcich rôzne časti tela hostiteľa [7]. Okrem baktérií, mikrobióm môže 

byť zložený aj z archeónov, vírusov a eukaryotických mikroorganizmov ako sú protozoa alebo 

huby. Mikrobiálna komunita kliešťa zahŕňa kliešťami prenosné patogény (baktérie, vírusy 

a protozoa) a nepatogénne mikroorganizmy, ktoré sa delia na symbiotické, mutualistické 
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a komenzálne. Diverzita mikrobiómu kliešťa závisí od druhu kliešťa, jeho vývinového štádia 

a konkrétneho orgánu alebo tkaniva. Taktiež môže byť podmienená geografickou oblasťou, 

prostredím (pôda a rastlinstvo), ročným obdobím, a nakoľko sú kliešte hematofágne 

ektoparazity, taktiež mikrobiómom kože hostiteľa [8]. Väčšina doterajšieho výskumu je 

zameraná najmä na bakteriálnu časť mikrobiómu kliešťa – na patogénne baktérie, spôsobujúce 

ochorenia človeka a hospodárskych zvierat, a menej na symbiotické baktérie. Našim cieľom 

bolo detegovať prítomnosť mikroskopických húb a ich početnosť v mikrobióme kliešťa Ixodes 

ricinus. 

 

Materiál a metódy 

Izolácia RNA - Vzorky jednotlivých orgánov (črevo, slinné žľazy, ováriá 

a synganglion) kliešťov boli uložené v RNA-stabilizačnom roztoku. RNA bola izolovaná 

kolónkovou metódou a jej koncentrácia bola stanovená fluorometricky. Kvalita získanej RNA 

bola stanovená čipovou elektroforézou. 

Príprava sekvenačných knižníc - Príprava knižníc transkriptómov zahŕňala depléciu 

rRNA, prepis RNA do cDNA a prípravu samotných sekvenačných knižníc. Kvalita knižníc 

bola overená pomocou čipovej elektroforézy.  

Sekvenovanie a analýza dát - Pripravené knižnice boli sekvenované na platforme 

Illumina NexSeq550 ako párové čítania (2x75bp) a dáta boli analyzované s použitím voľne 

dostupných bioinformatických nástrojov. 

 

Výsledky a diskusia 

Fungálny mikrobióm sme analyzovali zo vzoriek jednotlivých orgánov kliešťov, a to 

zo slinných žliaz, čreva, ovárií a synganglionu. Vzorky pochádzali z 3 rôznych štádií kŕmenia: 

z nenakŕmených kliešťov, z kliešťov po 24 a 72 hodinovom cicaní. Vstupné koncentrácie 

vyizolovanej RNA zo vzoriek boli v rozsahu od 4 ng/µl do 49,4 ng/µl. Vo všetkých vzorkách 

tkanív sme identifikovali fungálnu RNA, čo indikuje viabilitu  prítomných húb. Pozorovali 

sme zmeny v kvalitatívnom a kvantitatívnom zastúpení húb v mikrobióme kliešťov. Medzi 

identifikovanými hubami boli rody Malasezia, Saccharomyces, Botrytis, Tetrapisispora 

a Ustilago. 

V slinných žľazách bolo prítomných 17 druhov húb, z toho najviac zastúpené boli rody 

Malassezia (43,5 %), Tetrapisispora (24,9 %) a Ustilago (23,6 %). V čreve bolo 

identifikovaných 11 druhov, z toho najpočetnejšie boli Ustilago (45,2 %), Tetrapisipora (31,5 

%) a Malassezia (14,2 %) (Obr. 1).  
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Obr. 1. Percentuálne zastúpenie rodov húb identifikovaných v čreve kliešťa Ixodes ricinus 

 

Tab. 1. Percentuálne zastúpenie rodov húb identifikovaných v orgánoch kliešťa Ixodes ricinus 

 

Vo väčšom množstve sa v čreve vyskytovali aj huby rodov Saccharomyces (3 %) a 

Aspergilus (2,7 %). V ováriách bolo identifikovaných 17 druhov húb, z ktorých boli najviac 

zastúpené opäť rody Tetrapisispora (59,8 %), Ustilago (26,9 %) a Malassezia (11,3 %). 

Malassezia

44%

Tetrapisispora

25%

Ustilago

24%

Debaryomyces

1%

Botrytis

1%

Yarrowia

1%

Fusarium

1%

Aspergillus

1%

Colletotrichum

1%

Saccharomyces

0%

Candida

0%

Nakaseomyces

1%
Kluyveromyces

0%

Zymoseptoria

1%

Cryptococcus

0%

Cercospora

0%

Komagataella

0%
Ogataea

0%

Sugiyamaella

0%
Other

2%

Črevo

Malassezia Tetrapisispora Ustilago Debaryomyces Botrytis Yarrowia Fusarium

Aspergillus Colletotrichum Saccharomyces Candida Nakaseomyces Kluyveromyces Zymoseptoria

Cryptococcus Cercospora Komagataella Ogataea Sugiyamaella

Rod Slinné žľazy 

(%) 

Črevo (%) Ováriá (%) Synganglion (%) 

Malassezia 14,226 43,511 11,284 77,715 

Tetrapisispora 31,520 24,971 59,783 2,398 

Ustilago 45,188 23,581 26,873 0,000 

Debaryomyces 0,418 1,333 0,346 2,680 

Botrytis 1,116 0,869 0,179 8,745 

Yarrowia 0,000 0,985 0,173 0,564 

Fusarium 0,558 0,695 0,037 3,385 

Aspergillus 2,650 0,811 0,031 0,141 

Colletotrichum 0,697 0,579 0,612 0,282 

Saccharomyces 3,068 0,058 0,346 2,257 

Candida 0,279 0,000 0,093 0,705 

Nakaseomyces 0,139 0,695 0,012 0,000 

Kluyveromyces 0,000 0,232 0,173 0,282 

Zymoseptoria 0,000 0,579 0,012 0,000 

Cryptococcus 0,000 0,348 0,025 0,141 

Cercospora 0,000 0,290 0,012 0,000 

Komagataella 0,000 0,232 0,000 0,141 

Ogataea 0,000 0,058 0,006 0,423 

Sugiyamaella 0,000 0,000 0,000 0,141 
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V synganglione bolo prítomných 15 druhov húb, z ktorých majoritne zastúpeným bol rod 

Malassezia (77,7 %). Vo vyššom množstve sa tu vyskytovali aj rody Botrytis (8,7 %), 

Fusarium (3,4 %), Debaryomyces (2,7 %), Saccharomyces (2,3 %), Tetrapisispora (2,4 %) 

(Tab. 1). 

Fungálny mikrobióm nenacicaných kliešťov pozostával dominantne z húb rodu 

Malassezia (82,7 %). Zastúpenie rodov Debaryomyces, Botrytis, Yarrowia, Tetrapisispora, 

Aspergillus, Fusarium, Nakaseomyces a Zymoseptoria bolo v rozsahu 1 až 3 % z celkového 

počtu detegovaných húb.  U cicajúcich kliešťov bol s dĺžkou doby cicania pozorovaný nárast 

početnosti rodov Tetrapisispora a Ustilago a pokles zastúpenia rodu Malassezia. Rod Ustilago 

sa bežne vyskytuje na kukurici a obilí [9]. U  kliešťov cicajúcich 24 hodín bol pozorovaný 

rapídny nárast početnosti rodov Aspergillus, Saccharomyces a Candida s následným rapídnym 

poklesom u kliešťov cicajúcich 72 hodín. Tieto huby sa pravdepodobne dostali do hostiteľa 

počas kŕmenia z kože hostiteľa. Candida je bežnou súčasťou mikrobiómu kože stavovcov [10]. 

Aspergillus sa nachádza bežne v prostredí a je potencionálny kontaminant kože 

[11]. Saccharomyces sa môže vyskytovať v črevnom mikrobióme a v truse, s ktorým môže 

koža hostiteľa prísť do kontaktu [12]. Následný pokles početnosti týchto húb môže súvisieť 

s procesom trávenia krvi kliešťom, ktorý prebieha intracelulárne. Spolu s krvou môžu byť 

endocytované aj huby. Počas trávenia sú uvoľňované aj voľné radikály, ktoré sú pre huby 

škodlivé [13]. V krvi hostiteľa je taktiež prítomný aktívny komplement [14]. Ďalším 

vysvetlením môže byť prítomnosť huby rodu Tetrapisispora produkujúcej do prostredia killer 

toxíny, ktoré sú letálne pre kvasinky [15]. (Tab. 2, Obr. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

229 
 

Tab. 2. Percentuálne zastúpenie rodov húb v mikrobióme kliešťa Ixodes ricinus v závislosti od dĺžky doby 

cicania 

 

Rod Necicané (%) Cicané 24  hod. (%) Cicané 72 hod. (%) 

Malassezia 82,705 9,259 15,252 

Debaryomyces 2,882 0,000 0,459 

Botrytis 2,106 3,704 0,751 

Yarrowia 1,885 0,000 0,176 

Tetrapisispora 1,663 18,519 53,464 

Aspergillus 1,663 19,444 0,029 

Fusarium 1,441 0,000 0,293 

Nakaseomyces 1,330 0,000 0,020 

Zymoseptoria 1,109 0,000 0,010 

Cryptococcus 0,665 0,000 0,029 

Cercospora 0,554 0,000 0,010 

Colletotrichum 0,443 0,926 0,605 

Kluyveromyces 0,443 0,000 0,156 

Komagataella 0,443 0,000 0,010 

Schizosaccharomyces 0,443 0,000 0,000 

Saccharomyces 0,222 16,667 0,459 

Ustilago 0,000 24,074 28,132 

Candida 0,000 6,481 0,107 

Ogataea 0,000 0,926 0,029 

Sugiyamaella 0,000 0,000 0,010 

 

 
 
Obr. 2. Percentuálne zastúpenie rodov húb v mikrobióme kliešťa Ixodes ricinus v závislosti od dĺžky doby 

cicania 

Záver 

Výskyt húb v mikrobióme článkonožcov je bežný a vykazuje pozitívnu koreláciu 

s diverizitou bakteriálnej komunity. Huby prítomné v mikrobióme potencionálne poskytujú 

hostiteľovi nutričné výhody [16]. Pomocou RNA-sekvenačnej metódy sa nám podarilo 
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identifikovať prítomnosť mikroskopických húb v mikrobióme jednotlivých orgánov kliešťa 

Ixodes ricinus. Množstvo a zastúpenie komunity húb bolo rozdielne v závislosti od typu 

tkaniva a príjmu potravy. Typickými druhmi húb vyskytujúcimi sa slinných žľazách, čreve 

a ováriách kliešťa sú Malassezia, Tetrapisispora, Ustilago, a v synganglione Malassezia a 

Botrytis.  
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Abstract 

Association of expression of selected translesome components with cisplatin resistance in urothelial 

carcinoma cell lines 

Bladder tumours (BTs) are the thirteenth most common cause of death from cancer. Tumour resection 

and cisplatin (CDDP)-based chemotherapy are standard treatments of BTs. Patients with muscle infiltrating 

tumours (MIBCs) account for about 30% of all BTs, with a 5-year survival rate of 50% dropping down to 10% in 

case of progressive or metastatic disease. Although 70% of patients have a non-muscle infiltrating tumour at the 

time of diagnosis, they regularly relapse and eventually progress to MIBCs. The alarming survival rates clearly 

state that a large proportion of patients do not respond to conventional chemotherapy. One of the possible causes 

of CDDP resistance in BTs is deregulation of the translesion synthesis process (TLS). In this work, we sought 

correlation between the CDDP resistance and expression of TLS polymerases eta, iota and zeta catalytic subunit 

in urothelial carcinoma cell lines. We found that the level of their combined expression positively correlates with 

CDDP resistance. 

 

Keywords: urothelial cancer cells; CDDP; translesion synthesis; translesion polymerases  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nádory močového mechúra (BTs) sú trinástou najčastejšou príčinou úmrtia na malígne 

ochorenie. Štandardným liečebným postupom je odstránenie tumoru a chemoterapia na báze 

cisplatiny (CDDP). Pacienti s nádormi infiltrujúcimi svalovú vrstvu močového mechúra 

(MIBCs) sú najohrozenejšou skupinou, pričom tvoria asi 30% všetkých prípadov tohto 

ochorenia. Miera ich 5-ročného prežívania je 50% a v prípade progredujúceho alebo 

metastatického ochorenia len 10%. Navyše, aj keď 70% pacientov má v čase diagnózy nádor 

neinfiltrujúci svalovinu, u týchto pacientov dochádza k recidívam a progresii na MIBCs 

približne v jednom z piatich prípadov [1]. Z miery prežívania pacientov je zreteľné, že veľká 

časť na chemoterapiu neodpovedá, čo predstavuje závažný problém. CDDP manifestuje svoj 

chemoterapeutický účinok tvorbou viacerých typov poškodení DNA. Aberantná oprava DNA 

spolu s toleranciou poškodenia DNA sa preto považuje za jeden z možných mechanizmov 

rezistencie na CDDP [2]. Na rozdiel od replikatívnych DNA polymeráz, translézne DNA 

polymerázy vykazujú nízku presnosť syntézy nepoškodeného templátu DNA. Ich primárnou 
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úlohou je chrániť bunky pred fatálnymi dôsledkami poškodenia DNA ich obídením v procese 

transléznej syntézy (TLS) prostredníctvom multiproteínového komplexu nazývaného 

translezóm. Dôsledkom TLS však častokrát býva vnášanie mutácií. Deregulácia týchto 

enzýmov teda zvyšuje riziko vzniku malígnych ochorení a tiež predstavuje potenciálnu 

stratégiu nádorových buniek, ako sa vyhnúť cytotoxickému účinku CDDP [3].  

V tejto práci sme sa zamerali na asociáciu expresie génov kódujúcich translézne 

polymerázy eta (Pol η) - POLH, iota (Pol ι) - POLI a katalytickú podjednotku polymerázy zeta 

(Pol ζ) - REV3L s rezistenciou bunkových línií uroteliálnych karcinómov (UCCs) na CDDP.  

 

Materiál a metódy 

Na stanovenie inhibičnej koncentrácie CDDP línií UCCs sme použili MTT test viability 

buniek. Bunkové línie boli kultivované v 96 jamkových platničkách v iniciálnom počte 8000 

buniek na jamku v 100 μl príslušného kultivačného média po dobu 24 h za štandardných 

inkubačných podmienok. Po 24 hodinovej inkubácii boli bunky ovplyvňované rôznymi 

koncentráciami CDDP: 0; 1.25; 2.5; 5; 7.5, 10, 12.5, 15; 20 a 40 μg/ml po dobu 48 h. Po 

inkubácii v CDDP, bolo médium s CDDP odstránené, bunky boli premyté 1x PBS a 

inkubované v termostate pri 37°C po dobu 4 hodín v roztoku kultivačného média (100μl) a 

MTT (50μl; 1mg/ml; Sigma-Aldrich, M5655). Po štvorhodinovej inkubácii bol MTT roztok 

odstránený a bunky inkubované v 50μl dimetylsulfoxidu (DMSO) 15 minút za stáleho 

miešania. Následne bola zmeraná absorbancia pri vlnovej dĺžke 540 nm (referenčná vlnová 

dĺžka: 690 nm) na xMark™ Microplate Spectrophotometer (Bio-Rad Laboratories, Inc., 

Rakúsko). Výsledok MTT testu a inhibičný účinok CDDP na rast buniek bol v rámci 

jednotlivých meraní prepočítaný na percento viabilných buniek oproti kontrole (0 μg/ml 

CDDP). Pre konečný výsledok bol MTT test pre každú bunkovú líniu opakovaný v troch 

biologických a ôsmich technických replikátoch. 

Na stanovanie rozdielov v celkovej expresii mRNA boli použité bunkové línie z panelu 

UCCs (TCP-1020, ATCC): HT-1197, RT4, HT-1376, UMUC3, 5637, T24 a TCCSUP. 

Bunkové línie HT-1197, HT-1376, UMUC3 a TCCSUP boli kultivované v kultivačnom médiu 

EMEM (30-2003, ATCC), RT4 a T24 v McCoy's 5A kultivačnom médiu (30-2007, ATCC) 

a 5637 v RPMI-1640 (30-2001, ATCC) s 10% fetálnym hovädzím sérom, 1% zmesou 

penicilín/streptomycín a 1% amfotericínom (Gibco®). Na izoláciu celkovej RNA z bunkových 

línií bol použitý roztok TRI Reagent (Life Technologies). Koncentrácia  a čistota izolovanej 

RNA bola stanovená spektrofotometrom NanoDrop ND-100 (Thermo Scientific, USA). 

Expresia sledovaných génov (POLH, POLI, REV3L) bola stanovená pomocou RT-qPCR. Na 
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prepis RNA do cDNA bolo použité vstupné množstvo 1.5 μg  celkovej RNA a cDNA First-

strand cDNA Synthesis System (Central European Biosystems, ČR). Samotná qPCR bola 

prevedená s použitím SYBR Premix Ex Taq II (Tli RnaseH Plus, Takara). Na priebeh reakcie 

bol použitý termocyklér  Agilent, ARIA Real-Time PCR System s amplifikačným programom: 

95°C/ 5 min, 40 cyklov 95°C/ 20 a 60°C/ 50 s, po ktorom nasledoval cyklus krivky topenia. 

Amplifikácia génov bola prevedená v troch biologických a troch technických replikátoch. Ako 

kontrolné referenčné gény boli použité fosfoglycerát kináza (PGK1) a β-aktín (ACTB). 

Na štatistickú analýzu výstupov boli použité softvéry SigmaPlot 12.5 a Prism GraphPad 

8.4.3. Analýza signifikancie v zmenách expresie sledovaných génov bola vyhodnocovaná 

z hodnôt ΔCt normalizovaných na geometrický priemer referenčných génov. V prípade 

parametrickej distribúcie dát bola na vyhodnotenie štatistickej signifikancie použitá 

jednofaktorová ANOVA s Bonferoni post-hoc testom na určenie signifikancie medzi 

skupinami. V prípade neparametrickej distribúcie dát bola použitá Kruskall-Wallis ANOVA 

s Dun's post-hoc testom. Relatívnu expresiu génov (2-ΔCt) uvádzame ako priemer ± SD. 

Asociácia IC50 a relatívnej expresie polymeráz TLS bola hodnotená Pearsonovou koreláciou. 

Za štatisticky významné hodnoty sme považovali hodnoty p < 0.05. 

 

Výsledky a diskusia 

Prostredníctvom MTT testu sme pre jednotlivé línie UCCs stanovili hodnoty IC50 po 

48 h vplyve CDDP, z ktorých vyplýva, že najrezistentnejšou je HT-1197, nasleduje RT4, HT-

1376, UMUC3, 5637, T24 a najsenzitívnejšou je TCCSUP. Tieto línie UCCs boli pôvodne 

izolované z tumorov s rôznym štádiom ochorenia a stupňa malignity (Tab. 1). Je tiež známe, 

že HT-1376, UMUC3, 5637 a T24  vykazujú mutovaný status TP53 [4]. Uvedené 

charakteristiky sa však na základe našich výsledkov nejavia ako determinanty rezistencie na 

CDDP.  

 

Tab. 1. Charakteristika jednotlivých testovaných línií UCCs *CI – konfidenčný interval 

 

Bunková línia HT-1197 RT4 HT-1376 UMUC3 5637 T24 TCCSUP 

IC50 (95% CI) 
5.58 (5.21 

– 5.95) 

3.74 (3.58 – 

3.9) 

3.54 (3.32 – 

3.76) 

3.48 (2.97 – 

4.0) 

2.87 (2.74 –  

3.01) 
2.17 (2.02 –  

2.32) 
1.27 (1.20 – 

1.33) 

Stupeň 

malignity (G1 

– G4) 

4 1/2 3 3 1/2 3 4 

Infiltrácia 

svaloviny 
áno nie áno áno ? áno áno 

Mutácia 

TP53 
nie nie áno áno áno áno áno 
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Hlavným terapeutickým targetom pre CDDP je DNA, na ktorej vytvára monoadukty, 

vnútro- a medzireťazcové krížne väzby a krížne väzby s proteínmi. Väčšina poškodenia DNA 

indukovaná CDDP je opravovaná nukleotidovou excíznou opravou (NER) a homologickou 

rekombináciou (HR) v úzkej spolupráci s Fanconi anemia dráhou [5]. Osobitné postavenie v 

eliminácii cytotoxického poškodenia DNA indukovaného CDDP má TLS. U pacientov s 

nemalobunkovým karcinómom pľúc, skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku a 

metastatickým karcinómom žalúdka liečených chemoterapiou na báze CDDP predikuje 

expresia polymerázy η ich celkové prežívanie [6, 7, 8]. Knockdown mRNA REV3L zasa 

sprostredkováva hypersenzitivitu na CDDP u skvamóznych buniek karcinómu hlavy a krku 

[9]. V literatúre sa síce neuvádza účasť polymerázy ι na vývoji rezistencie na CDDP a alkylačné 

látky, in vitro však dokáže vykonávať TLS v regiónoch medzireťazcových krížnych väzieb pri 

psoralénových aduktoch [10]. Navyše, zvýšená expresia pol ι pozitívne koreluje so stupňom 

malignity vo vzorkách tumorov pacientov s BTs [11]. 

Keďže v rámci BTs doposiaľ nebola úloha TLS a jej jednotlivých komponentov v 

súvislosti s rezistenciou na konvenčnú chemoterapiu na báze CDDP popísaná, zamerali sme sa 

na preskúmanie expresie mRNA troch transléznych polymeráz – POLH, POLI a REV3L u línií 

UCCs za bazálnych podmienok a po 2 h vplyve CDDP v klinicky relevantnej koncentrácii 5 

μg/ml v rôznych časových intervaloch od jej pôsobenia (Obr. 1). U troch najrezistentnejších 

línií - HT-1197, RT4 a HT-1376 sme v porovnaní s ostatnými testovanými líniami UCCs 

zaznamenali najvyššiu bazálnu expresiu mRNA POLH. Relatívna expresia POLH sa v rámci 

línií UCCs rôzne menila v priebehu časových intervalov od 2 h vplyvu CDDP: u línie HT-1197 

sa zvyšovala v 24 a 48 h (p < 0.001), u UMUC3 v 24 (p = 0.022) a 48 h (p = 0.006), u 5637 v 

24 (p = 0.033) a 48 h (p = 0.022) a u TCCSUP v 24 (p = 0.026) a 48 h (p = 0.001). U línie T24 

sme zaznamenali oproti jej bazálnej hladine pokles relatívnej expresie mRNA POLH v 0 (p = 

0.033) a 4 h (p = 0.024). U línií RT4 a HT-1376 sme v žiadnom z časových intervalov po 

ovplyvnení signifikantnú zmenu v relatívnej expresii nezaznamenali. Relatívna expresia POLI 

sa zvyšovala u línie RT4 v 48 h (p < 0.001), u UMUC3 v 24 (p = 0.014) a 48 h (p < 0.001) a u 

T24 v 48 h (p = 0.009). Znižovanie relatívnej expresie mRNA POLI sme zaznamenali u HT-

1376 v 0 (p = 0.013) a 4 h (p = 0.001) a u 5637 v 4 h (p = 0.034). U línií HT-1197 a TCCSUP 

sme zmenu v expresii POLI v žiadnom čase od vplyvu CDDP nezaznamenali. Zvýšenú 

relatívnu expresiu REV3L sme zaznamenali u RT4 v 0 (p = 0.013), 24 (p = 0.008) a 48 h (p < 

0.001), u UMUC3 v 24 (p = 0.024) a 48 h (p = 0.005) a u T24 v 48 h (p = 0.004). Zníženú 

relatívnu expresiu sme zaznamenali u línie HT-1197 v 24 h (p = 0.026) a u línií HT-1376, 5637 

a TCCSUP sme zmeny v expresii REV3L nezaznamenali (Obr. 1). 
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Obr. 1. Porovnanie relatívnej expresie génov POLH, POLI a REV3L medzi jednotlivými líniami UCCs 

A – bazálna expresia, B – expresia po 2 h vplyve CDDP, C – expresia 4 h po 2 h vplyve CDDP, D – expresia 24 

h po 2 h vplyve CDDP, E – expresia 48 h po 2 h vplyve CDDP, každý stĺpec predstavuje súčet relatívnych 

expresií sledovaných génov, F – Pearsonova korelácia kombinovanej bazálnej expresie POLH, POLI a REV3L 

s hodnotami IC50 línií UCCs 

 

Síce sme nezaznamenali koreláciu medzi senzitivitou, resp. rezistenciou línií UCCs na 

CDDP a relatívnou expresiou mRNA jednotlivých TLS polymeráz, kombinácia relatívnej 

expresie všetkých troch sledovaných komponentov TLS významne koreluje s odpoveďou na 

toto liečivo už pri bazálnych podmienkach (Obr. 1. F, p = 0.017, R2 = 0.71).   
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Záver 

Na základe uvedených výsledkov sa domnievame, že koordinovaná spolupráca 

jednotlivých TLS polymeráz môže u línií UCCs významne ovplyvňovať rezistenciu na CDDP. 

Naše pozorovania tiež podporujú skutočnosť, že TLS je robustný proces, ktorým sa nádorové 

bunky bránia pred cytotoxickým účinkom CDDP.  
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Abstract 

 Optimization of spheroid preparation by fluid overlay method from tumor and non-tumor cell line 

 Cellular aggregates have been used in developmental biology and in cancer research for several decades. 

Multicellular tumor spheroids, which are spherical aggregates of malignant cells, might be used as in vitro models 

of tumor microregions and an early, avascular stage of tumor formation. Volume growth kinetics, cellular 

heterogeneity, such as the induction of proliferation gradients and quiescence, and differentiation characteristics, 

such as the development of specific histological structures or antigen expression, are all similarities between the 

original tumor and the respective spheroids. Spheroids research focuses on therapy simulation for various 

treatment modalities, combination therapies, and systematic evaluations of outcomes in prediction assays. In our 

experiment, we prepared spheroids by a liquid overlay method, the principle of which is to cover the wells of a 

96-well plate with a non-adhesive substrate and the subsequent formation of spheroidal lysates. The future goal 

of our experiments will be to supplement the results using flow cytometry and western blotting. 

 

Keywords: spheroids; cell lines; agarose; lysates 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Konvenčné kultivačné metódy umožňujú rast buniek na dne kultivačných nádob v 

dvojrozmernej monovrstve. V dôsledku adherencie buniek na dno kultivačných nádob 

nedochádza k vytvoreniu kyslíkového gradientu, ani gradientu živín a odpadových látok, 

výsledkom čoho je uniformné prostredie pre všetky bunky v 2D kultúrach [1]. Takéto 

prostredie však nezodpovedá in vivo podmienkam, ktoré sú prítomné v živých organizmoch 

[2]. V súčasnosti existuje niekoľko typov 3D bunkových kultúr, ktoré dokážu efektívne 

simulovať in vivo prostredie nádorového tkaniva. Často využívaným modelom sú 

mnohobunkové nádorové sféroidy, ktoré predstavujú sférické agregáty buniek s viacerými 

charakteristickými vlastnosťami nádorového mikroprostredia [3]. Vytvárajú komplexné 

prostredie, v ktorom bunky nie sú limitované rastom v bunkovej jednovrstve, čo umožňuje 

vznik trojrozmernej bunkovej štruktúry. Na rozdiel od 2D bunkových kultúr umožňujú 

adekvátnejšiu simuláciu podmienok prítomných v živom organizme, keďže sú schopné 

napodobňovať typické vlastnosti nádorového tkaniva, ako je napríklad hypoxia, bunková 

adhézia, angiogenéza a nekróza. Vďaka tomu našli 3D bunkové kultúry uplatnenie najmä pri 
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štúdiu invazívneho charakteru nádorov, ako aj pri vývoji protinádorových liečiv [4]. Štruktúra 

mnohobunkových nádorových sféroidov pozostáva z troch vrstiev, ktoré sú znázornené na Obr. 

1. Vonkajšia vrstva sféroidu je tvorená zónou proliferujúcich buniek, ktorá prechádza do zóny 

pokojových buniek. Centrálna časť sféroidu je tvorená nekrotickými bunkami. Bunky vo 

vonkajšej vrstve sú vysoko proliferatívne vďaka lepšiemu prístupu ku kyslíku a živinám, 

pričom smerom do centrálnej časti sféroidu sa znižuje prísun kyslíka a živín, a zvyšuje sa 

množstvo oxidu uhličitého a odpadu. Preto bunky, nachádzajúce sa v jadre sféroidu, sú v 

nekrotickom stave [5].  

 Cieľom nášho experimentu bola optimalizácia prípravy sféroidov z nádorovej bunkovej 

línie Hepa1c1c7 a nenádorovej bunkovej línie NIH3T3 metódou prekrytia tekutinou.  

 

 
 

Obr. 1. Schématické znázornenie sféroidu upravené podľa [6] 

 

Materiál a metódy 

Hepa1c1c7 - stabilizovaná adherentná bunková línia, derivovaná z hepatocelulárneho 

karcinómu myší C57L. 

NIH3T3 - stabilizovaná adherentná bunková línia, derivovaná z myšacích embryí.  

Bunkové línie sme kultivovali v médiu DMEM, obohatenom o 7% FBS, L-glutamín a 

antibiotiká. 

Príprava sféroidov metódou prekrytia tekutinou 

Príprava sféroidov metódou prekrytia tekutinou je schématicky znázornená na Obr. 2. 

Princípom metódy je prekrytie jednotlivých jamiek 96-jamkovej platničky v tvare U 

neadhezívnym substrátom - v našom prípade sme použili 1% roztok agarózy (1g agaróza, 100 

ml fyziologický roztok PBS). Do každej jamky sme pridali 200 μl roztoku agarózy, ktorý je 

nutné po pár sekundách odobrať, aby sa nám vytvorila tenká agarózová vrstva. Následne sme 
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na 96-jamkovú platničku založili bunkové línie Hepa1c1c7 a NIH3T3, v počte 10 000 buniek 

na jamku, v objeme 200 μl rastového média obohateného o 7% FCS. Bunky sme inkubovali v 

termostate tri dni pri 37 °C a 5% CO2. Sféroidy sme pozorovali pod mikroskopom a po 

vytvorení sme merali ich veľkosť pomocou programu Visicam 2.1. pri 4-násobnom zväčšení.  

 

 
 

Obr. 2. Príprava sféroidov pomocou metódy prekrytia tekutinou upravené podľa [7] 

 

Príprava lyzátov zo sféroidov 

Po vytvorení sféroidov sme ich preniesli s kultivačným médiom do mikroskúmavky. 

Odobrali sme médium a sféroidy premyli roztokom PBS. Odobrali sme PBS a pridali 30 μl 

lyzačného roztoku RIPA. Sféroidy s lyzačným roztokom sme inkubovali 15 minút za 

občasného prefúkania. Následne sme sféroidy v lyzačnom roztoku centrifugovali pri 14 000 

ot./min po dobu 15 minút. Supernatant sme preniesli do sterilnej mikroskúmavky.  

 

Výsledky a diskusia 

V predloženom príspevku prezentujeme prípravu 3D bunkových kultúr - sféroidov, 

ktorú sme optimalizovali v našich laboratórnych podmienkach. V prvej časti experimentu sme 

použili nádorovú bunkovú líniu Hepa1c1c7, ktorú sme zakladali v počte 10 000 buniek/jamku 

96-jamkovej platničky v tvare U, ktorých plocha bola pokrytá agarózovou vrstvou. Na 

následujúci deň bunky začali agregovať na dne jamiek a v každej jamke sa začali formovať do 

jedného sféroidu. Táto línia bola schopná tvoriť kompaktné a guľaté sféroidy s hypoxickým 
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jadrom na 3. deň od založenia buniek o veľkosti v priemere 19,33 nm. Veľkosť sféroidov sme 

pozorovali pod mikroskopom pri 4-násobnom zväčšení a merali (v nm) pomocou počítačového 

programu Visicam 2.1. každý druhý deň v priebehu 10 dní. 

V druhej časti experimentu sme na prípravu sféroidov použili nenádorovú bunkovú 

líniu NIH3T3, ktorú sme zakladali tiež v počte 10 000 buniek/jamku 96-jamkovej platničky v 

tvare U, ktorých plocha bola pokrytá agarózovou vrstvou. Táto línia bola schopná tvoriť 

sféroidy tiež na 3. deň od založenia. Bunková línia NIH3T3 tvorila menšie guľaté a kompaktné 

sféroidy o veľkosti v priemere 11,48 nm. Veľkosť sféroidov sme merali (v nm) pomocou 

počítačového programu Visicam 2.1 každý druhý deň v priebehu 10 dní. 

 

 
 

Obr. 3. Sledovanie morfológie sféroidov 

A) Sféroidy pripravené z nádorovej bunkovej línie Hepa1c1c7, pozorované pod svetelným mikroskopom pri 4-

násobnom zväčšení.; B) Sféroidy pripravené z nenádorovej bunkovej línie NIH3T3, pozorované pod svetelným 

mikroskopom pri 4-násobnom zväčšení 

 

Tab. 1. Sledovanie rastu sféroidov 

 

 1.deň 3.deň 5.deň 7.deň 10.deň 

Hepa1c1c7 
Zakladanie 

sféroidov 
19,33 nm 22,13 nm 25,43 nm 

Rozpad 

sféroidov 

NIH3T3 
Zakladanie 

sféroidov 
11,48 nm 12,08 nm 14,12 nm 

Rozpad 

sféroidov 

 

Záver 

Na základe našich výsledkov sme zistili, že nádorová bunková línia Hepa1c1c7, tvorila 

na  3. deň od založenia kompakné a guľaté sféroidy s hypoxickým jadrom o veľkosti 

v priemere 19,33 nm. Vytvorené sféroidy sme pozorovali pod mikroskopom každý druhý deň 

a merali ich veľkosť, čo znázorňuje Tab.1. Rast sféroidov sme sledovali počas 7 dní. 
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Zaznamenali sme kontinuálny rast, pričom na 7. deň sa rast zastavil a na 10. deň sa začali 

sféroidy rozpadať, čo prezentuje Obr. 3. 

Nenádorová bunková línia NIH3T3, bola schopná vytvárať podstatne menšie 

kompaktné a guľaté sféroidy, o veľkosti v priemere 11,48 nm, taktiež na 3. deň od založenia. 

Rast sféroidov sme pozorovali 7 dní, počas ktorých sme zaznamenali kontinuálny rast, čo 

znázorňuje Tab.1. Na 7. deň sa rast sféroidov zastavil a sféroidy sa začali rozpadať, čo 

prezentuje Obr. 3. 

Na základe výsledkov prezentovaných v predloženom príspevku môžeme skonštatovať, 

že sa nám podarilo optimalizovať prípravu sféroidov metódou prekrytia tekutinou (liquid 

overlay). Experimentálne plánujeme pokračovať v detailnom štúdiu 3D modelov - sféroidov 

na testovanie bioaktívnych látok MHGF-68 využitím metód, napr. prietokovou cytometriou a 

western blotom. 
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Abstract 

In this study we have investigated the efficacy and safety of 2,3-disubstituted quinazolinone derivatives 

against renal cell lines. The genoxic and DNA-protective ability of compounds towards human renal epithelial 

cells (TH-1) and renal carcinoma cells (Caki-1) was investigated by using standard, Fpg-modified and combined 

comet assay. In relation to the substitution pattern on phenyl rings, attached to C-2 and N-3 positions on 

quinazolinone skeleton, an altered DNA-protective effect of studied compounds was observed. Structure-activity 

relationships revealed that treatment of TH-1 cells with quinazolinones reduced the DNA damage in the following 

order: Q8 > Q5 ~ Q7 > Q6. In the case of Caki-1cells, the order was: Q5 ˃ Q8 ˃ Q7 ~ Q6. The highest protective 

effect was observed for Q5 (2×OH, 4×OCH3) on Caki-1 cells and compound Q8 (2×OH, 2×OCH3) on TH-1 cells. 

Comparing tested cell lines, Caki-1 cells showed to be more sensitive, since significant dose-dependent genotoxic 

effect of Q5–Q8 derivatives was observed.  

 

Keywords: Quinazolinones; Renal cell lines; Comet assay; Fpg endonuclease; SAR 

 

Introduction and Objectives 

Treatment with various exogenous substances, such as cytostatic agents or radiation, 

can be toxic to cells. The damage of genetic material is caused by interaction of compound 

with the DNA structure at a specific location, causing strand breakage, lesions, fusion, deletion, 

mis-segregation or non-disjunction. Thus, genotoxic compound can modify the DNA code 

permanently (mutagens) or alter ability of cell to regulate changes in DNA structure 

(clastogens). Compounds, which are positive in genotoxic tests, are potentially carcinogens 

and/or mutagens and may induce a range of chronic health problems. 

The comet assay is the most frequently used technique for genotoxicity/mutagenicity 

testing. It is an efficient and sensitive method to analyse short-term or permanent defects in 

DNA. Moreover, recent studies have shown that combination of comet assay with 

micronucleus assay is an effective approach in elucidating the mode of action of genotoxic 

compounds [1]. 

Quinazoline pharmacophore is frequently found in many natural compounds and 

currently used drugs [2, 3]. In our previous study, we have evaluated antioxidant and cytotoxic 

activity of a series of structurally different, 2,3-substituted quinazolinone derivatives [4].  
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The aim of this contribution was evaluation of genotoxic and potential protective effects 

of four quinazolinone derivatives (QD) against hydrogen peroxide (H2O2)-induced oxidative 

DNA damage in two human renal cell lines. Normal renal (TH-1) and malignant (Caki-1) cells 

treated with Q5–Q8, were analysed by the modified comet assay – without and with bacterial 

formamidopyrimidine DNA glycosylase (Fpg). Additionally, protective ability on both cell 

lines treated with QD in the presence of H2O2 was inspected. The relationships between the 

chemical structure and genotoxic and DNA-protective effects will be discussed.  

 

Materials and methods 

Studied quinazolinone derivatives (Fig. 1.) were prepared at the Institute of Chemistry 

SAS. The structures of compounds were confirmed by NMR, UV/Vis, EPR, IR, and HRMS 

spectral analysis [5]. 

 

 
 

Fig. 1. Structure of 2,3-disubstituted quinazolinones Q5-Q8 

 

Cell Culture and Treatment 

The non-cancerous TH-1 cells were cultured in DMEM (1X) medium and renal cancer 

Caki-1 cell line in McCoy’s 5A medium, supplemented with 10 % foetal bovine serum and 

antibiotics (penicillin 100 U/ml, streptomycin 100 μg/ml) on Petri dishes at 37°C in humidified 

atmosphere of 5% CO2. 

 

Modified and combined comet assay 

For detection of oxidative DNA lesions and protective effect of studied derivatives the 

modified and combined comet assay described by Collins et al. with few modification was used 

[6]. TH-1 and Caki-1 cells were pre-incubated with, or without Q5–Q8 for 24 h. Cells were 

washed, trypsinized, centrifuged, then re-suspended in 0.75% low melting point agarose and 
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spread on microscopic slides. After solidification of the gels, hydrogen peroxide (500 µM) was 

added to one series of the samples (5 min, 4°C), then H2O2-treated samples were washed with 

PBS and placed in lysis solution. After lysis (1h, 4°C), samples were incubated with Fpg 

enzyme (30 min, 37°C). The control slides were incubated with endonuclease buffer containing 

0.2 mg/ml BSA. The final dilution of Fpg was 0.2 U/slide. Afterward, samples were unwinded 

(30 min, 4°C), electrophoresed (19 V, 300 mA, 20 min, 4°C) and neutralised. Nucleoids were 

stained with EtBr and examined with fluorescence microscope using computerized image 

analysis (Metafer 3.6, MetaSystems GmbH, Altlussheim, Germany). The percentage of DNA 

in the comet tail was used as a parameter for the measurement of DNA damage. 

 

Results and discussion 

Standard comet assay was used for screening of genotoxic potential of studied 

compounds. However, measuring of the DNA-strand breaks in cells exposed to QD gave 

limited information. To make the comet assay more sensitive, the Fpg endonuclease that 

recognizes particular kinds of DNA damage was used. It is known that Fpg enzyme detects the 

major oxidation product 8-oxoguanine as well as 2,6-diamino-4-hydroxy-5-

formamidopyrimidine and 4,6-diamino-5-formamidopyrimidine [7].  

The genotoxic effect of QD was measured after 24h incubation of normal TH-1 (Fig. 2A.) and 

malignant Caki-1 cells (Fig. 3A.) with Q5–Q8 in the tested concentration range.  

In the modified comet assay derivative Q8 exhibited two-fold higher genotoxicity at 50 

µM concentration compared to untreated TH-1 cells (Fig. 2A. dark blue bars). In the presence 

of Fpg enzyme, non-significant increase in oxidative DNA damage was observed for Q5 and 

Q7 at tested concentration scale. However, significant increase of oxidative lesions was 

induced only by Q8 in all tested concentrations (Fig. 2A. light blue bars). 

To explore the effects of these derivatives in cancer Caki-1 cells, the percentage of 

DNA in comet tails was analysed. The modified comet assay showed a significant and 

concentration-dependent increase in DNA damage after treatment of Caki-1 cells with Q5–Q8 

in comparison with untreated cells (Fig. 3A. dark blue bars). Similar results were also observed 

in previous standard comet assay experiment [8]. The percentage of DNA in tail at 50 µM 

raised in the following order Q7 < Q6 < Q8 ~ Q5 (Fig. 3A.). Treatment with Fpg enzyme 

stimulated significant additional rise of oxidative damage, except of Q7 (20 µM) and Q8 (10 

µM) (Fig. 3A., light blue bars). 

 The protective ability of QD was assessed by measuring the degree of protection 

against H2O2-induced oxidative damage in TH-1 (Fig. 2B.) and Caki-1 cells (Fig. 3B.). The 
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24h pre-treatment of TH-1 cells with Q5–Q8 disclosed their different protective effects against 

oxidant-induced DNA damage. The derivatives exhibited significant protective abilities (at 50 

µM) in the following order Q8 > Q5 ~ Q7 > Q6 (Fig. 2B.). Interestingly, the highest protective 

ability in this group was found for Q8, and the lowest for Q6, having exactly the same 

OH/OCH3 substituents although in different positions (3,4 vs. 2,3) on phenyl rings. 

 

 
 

Fig. 2. Modified and combined comet assay on TH-1 cells 

Screening of genotoxic and protective effect of QD on TH-1 cells. Modified comet assay - cells pre-treated with 

Q5–Q8 for 24 h (A) and combined comet assay - cells pre-treated with Q5–Q8 for 24 h and then treated with 

500 µM H2O2 (5 min, 4ºC) (B); untreated cells were used as negative control (NC); cells treated with 500 µM 

H2O2 were used as positive control (PC). *#P < 0.05; **##P < 0.01; ***###P < 0.001 indicate significant 

increase (*) or decrease (#) compared to the negative control (A); *#P < 0.05; **##P < 0.01; ***###P < 0.001 

indicate significant increase (#) or decrease (*) compared to the positive control (B). Dark blue bars correspond 

to cells treated only with buffer; light blue bars correspond to additional treatment with Fpg enzyme 

 

Pre-treatment of Caki-1 cells with Q5–Q8 in the combined comet assay (Fig. 3B.) 

showed a significant protective ability against H2O2-induced DNA damage: Q5 ˃ Q8 ˃ Q7 ~ 

Q6. The highest protective effect was observed for Q5 derivative (2×OH, 4×OCH3), where 
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strong and significant decrease of oxidative damage (1.7 - 3%) was observed in comparison 

with the positive control (14%) (Fig. 3B. light blue bars). Compound Q8 (2×OH, 2×OCH3), 

that exhibited the best protective effect in TH-1 cells, showed lower, but significant effect on 

Caki-1 cells at 50 µM. All four derivatives showed strong protective ability against H2O2-

induced DNA damage as significant reduction of oxidative damage was detected compared to 

positive control. These findings are in very good correlation with study from Zhao and Liu who 

reported the protective effects of hydroxyl-substituted Schiff bases against radical-induced 

oxidation of DNA [9]. 

 

 
 

Fig. 3. Modified and combined comet assay on Caki-1 cells 

Screening of genotoxic and protective effect of QD on Caki-1 cells. Modified comet assay - cells pre-treated 

with Q5–Q8 for 24 h (A) and combined comet assay - cells pre-treated with Q5–Q8 for 24 h and then treated 

with 500 µM H2O2 (5 min, 4ºC) (B); untreated cells were used as negative control (NC); cells treated with 500 

µM H2O2 were used as positive control (PC). *#P < 0.05; **##P < 0.01; ***###P < 0.001 indicate significant 

increase (*) or decrease (#) compared to the negative control (A); *#P < 0.05; **##P < 0.01; ***###P < 0.001 

indicate significant increase (#) or decrease (*) compared to the positive control (B). Dark blue bars correspond 

to cells treated only with buffer; light blue bars correspond to additional treatment with Fpg enzyme 
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Conclusion 

The results obtained in this study showed different genotoxic profiles of tested 

quinazolinone derivatives, as well as higher sensitivity of cancerous Caki-1 cell line. 

Experimental results indicate that studied QD reduce H2O2-induced oxidative DNA damage to 

cells in different level. Derivatives Q6 and Q8 bearing exactly the same number of OH/OCH3 

groups but in different positions on the quinazolinone ring exhibited different DNA-protective 

effects. Therefore, it can be assumed that dissimilar results may originate from the 

modifications in the chemical structure of derivatives and the cell types used in this study.  
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Abstract 

Renal carcinoma is one of the most common diagnosed cancer worldwide. In this study four 

quinazolinone derivatives were examined for cell cycle arrest and apoptosis induction in human renal epithelial 

cells (TH-1) and renal carcinoma cells (Caki-1). Derivative bearing four electron-donating groups (Q7) effectively 

suppressed the viability of studied renal cell lines. It induced both, cell cycle arrest at G2/M phase and apoptosis 

in concentration-dependent manner. Flow cytometry analysis revealed that incubation of cancer Caki-1 cells with 

this compound demonstrated more pronounced ability to induce apoptosis in comparison with TH-1 cells. These 

results indicate that ROS-inducing ability of derivative Q7 may contribute to growth inhibition of renal cells 

through cell cycle arrest and apoptosis induction. 
 

Keywords: Renal cell lines; Quinazolinones; Flow cytometry; Cell cycle; Apoptosis 

 

Introduction and Objectives 

Apoptosis is a programmed cell death that plays essential role in maintaining the 

balance between cell proliferation and death. Apoptosis is a part of physiological processes, 

such as proper functioning of immune system and embryonic development. However, it occurs 

as well as a defense mechanism when cells are damaged by toxic agents or by disease [1]. The 

process of apoptosis is characterized by different morphological characteristics and 

biochemical pathways. Basic apoptosis can be triggered by diverse stimuli, such as genotoxic 

damage caused by chemotherapeutic drugs, ionizing radiation or inhibition of intracellular 

signaling pathways [2, 3]. Problems with the regulation of apoptosis can lead to diseases such 

as cancer (too little apoptosis) [4] or neurodegenerative disorders such as Parkinson's or 

Alzheimer's diseases (too much apoptosis) [5]. Compounds that are able to regulate apoptotic 

pathways are applicable as therapeutic agents. To indicate the presence or absence of apoptosis 

in the cell population, new compounds need to be characterized in terms of efficiency or 

cytotoxicity. Series of 2,3-disubstituted quinazolinones (Q1–Q8) were characterized in terms 

of their cytotoxic, genotoxic activities and antioxidant potential [6]. In the present study the 

effects of four most active quinazolinone derivatives (Q5–Q8) on the cell cycle distribution 

and induction of apoptosis in human renal epithelial cells (TH-1) and renal carcinoma cells 

(Caki-1) was investigated. 
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Materials and methods 

Studied quinazolinones Q5–Q8 (Fig. 1.) were prepared at the Institute of Chemistry 

SAS. The structures of compounds were confirmed by various analytical methods [7]. 

 

 
 

Fig. 1. Quinazolinone derivatives Q5–Q8 

 

Cell Culture and Treatment 

The non-cancerous TH-1 cells were cultured in DMEM (1X) medium and renal cancer 

Caki-1 cell line in McCoy’s 5A medium, supplemented with 10 % foetal bovine serum and 

antibiotics (penicillin 100 U/ml, streptomycin 100 μg/ml) on Petri dishes at 37°C in humidified 

atmosphere of 5% CO2. 

 

Cell cycle and apoptosis analysis  

Cell cycle and apoptosis was determined by flow cytometry analysis [8]. To measure 

cell cycle/apoptosis, 4×105 cells seeded on Petri dishes were treated with medium (control) or 

Q5–Q8 with 20, 50 and 100 µM concentration range for 24h. The cell media containing 

floating/dead cells were transferred to Falcon tubes and trypsinised cells were mixed with 

media. Suspension was centrifuged (10 min, 1500 rpm), supernatant discarded and pellet was 

re-suspended in PBS. Cells were counted, divided into two series with 2×105 cells, centrifuged 

(8 min, 1500 rpm), washed with PBS and centrifuged again. Pellets were kept on ice. 

For the cell cycle analysis, one series of cells were mixed with 0.05% Triton X-100 in 

PBS and 1% RNaseA. After incubation in moist box (20 min, 37ºC), suspensions were 

transferred to flow-cytometry tubes and propidium iodide (PI) was added. 

Apoptosis was evaluated using Alexa FluorTM 488 Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit 

(Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Eugene, OR, USA) according to manufacturer’s 
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instructions. Cells were mixed with 1X annexin binding buffer, Alexa Fluor annexin V and PI 

and incubated in dark for 15 min. Then, 1X annexin binding buffer was added, mixed gently 

and kept on ice. Samples were analyzed by a flow cytometer FACS Altra (Beckman-Coulter, 

USA) with the use of cell cycle analysis software (FCS Express 4). 

 

Results and discussion 

Cell cycle involves a series of changes that lead to cell growth and division. 

Deregulation of the cell cycle is the typical feature of cancer cells. Therefore, the analysis of 

cell cycle is important to understand cellular responses to unknown agents. The DNA content 

in TH-1/Caki-1 cells treated with Q5–Q8 at chosen concentration range was analysed with flow 

cytometry (FC). Obtained results were compared with non-treated TH-1/Caki-1 cells that 

served as negative control. 

Flow cytometry data analysis allowed the identification of the cell distribution within 

the major phases of the cell cycle. Only small non-significant changes in distribution of cells 

in cell cycle phases were detected in both renal cell lines after treatment with derivatives Q5 

and Q6 compared to the control group. In addition, incubation with Q8 moderately enhanced 

the proportion of TH-1 as well as Caki-1 cells in G1 phase in whole concentration range (in 

comparison with negative control) with simultaneous decrease in G2/M phase (data not 

shown).  

Experimental data revealed that derivative Q7 is the most significant cell cycle 

modulator during differentiation of TH-1 cells. This derivative (at 50 µM concentration) 

induced significant reduction in proportion of cells in G1 phase (decrease by 39%), and 

accumulation of cells in G2/M phase (increase by 17%), and the number of cells in S phase 

significantly raised to 20%. Interestingly, Q7 induced significant accumulation of cells in S 

phase to 30% (12% in NC) together with reduction in the G1 and G2/M phases at highest 

concentration (Fig. 2A.). 

Similarly, the most significant ability of Q7 to modulate cell cycle of Caki-1 cells was 

observed. A significant decrease of cells in G1 phase after treatment with Q7 (by 20% at 20 

µM) and (by 42% at 50 µM) in comparison with untreated cells was detected. Results showed 

increasing percentage of cells in S and G2/M phases. However, incubation of cells with Q7 at 

100 µM concentration induced only moderate reduction in the number of cells in the G1 and 

G2/M phase and slightly elevated S phase in comparison with untreated cells (Fig. 2B.). 

To investigate apoptosis induction ability of compounds Q5–Q8, Annexin-V and 

propidium iodide double staining assay was performed using a commercial kit.  The population 



 

251 
 

of apoptotic cells was determined by flow cytometry, which is suitable method for investigation 

of morphological changes occurring during cell death. Applying Annexin-V/PI double staining 

method, cells can be distinguished into three categories – viable cells (annexin V/PI double 

negative), early apoptotic cells (annexin V positive/PI negative) and late apoptotic/necrotic 

cells (PI positive).  

 

 
 

Fig. 2. Cell cycle analysis The effect on cell cycle modulation of Q7 derivative was screened using flow 

cytometry. The renal cells TH-1 (A) and Caki-1 (B) were treated with Q7 derivative for 24h. Cells treated only 

with media were used as negative control (NC). *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001 indicate significant 

difference compared to the negative control 

 

As shown in Fig. 3A., derivative Q7 is very effective in induction of apoptosis. In TH-

1 cell line Q7 induced concentration-dependent decrease in living cells and elevation of 

apoptotic cells, with two-fold higher increase of late apoptotic/necrotic cells in the highest 

tested concentration. Compared to Q7, slightly higher but non-significant rates of early 

apoptotic and late apoptotic/necrotic cells was observed for compound Q8 (data not shown).  

Pre-treatment of Caki-1 cells with derivative Q7 induced dose-dependent decrease in 

living cells and elevation of apoptotic cells, with significant three-fold higher increase of early 
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apoptotic cells at 50 and 100 µM concentrations. In comparison with untreated cells, two-fold 

higher increase of late apoptotic/necrotic cells (at highest tested concentrations) was observed 

(Fig. 3B.). The compound Q8, caused two-fold higher increase of early apoptotic cells and 

moderate elevation of late apoptotic/necrotic cells in comparison with the negative control. 

Only moderate effect on apoptosis/necrosis induction was observed for derivatives Q5 and Q6 

in both studied cell lines (data not shown). 

 

 
 

Fig. 3. Analysis of apoptosis Induction apoptosis on two cell lines treated with Q7 derivative was screened 

using flow cytometry. The renal cells TH-1 (A) and Caki-1 (B) were treated with Q7 derivative for 24h. Cells 

treated only with media were used as negative control (NC). *P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001 indicate 

significant difference compared to the negative control. Live – Living cells, Early Apo - Early apoptotic cells, 

LA/Necro – Late apoptotic/Necrotic cells 

 

The results obtained in this study suggest that derivative Q7 is the most effective cell 

cycle modulator and apoptosis inducer. These findings are in agreement with its significant 

ROS-inducing ability identified by ROS-Glo assay and cytotoxic activity detected with MTT 

assay [6]. 
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Conclusion 

In summary, compounds Q5–Q8 exhibited different inhibitory activity on renal TH-1 

and Caki-1 cells. Inhibition of cell proliferation by studied quinazolinones can be induced 

either through arrest of cell cycle or by apoptosis. Taken together, these results suggest that 

treatment with Q7 exhibited the most significant inhibitory effect on the cell cycle progression. 

These preliminary results indicate that cytotoxicity and apoptosis induction in studied renal 

cell lines may be a result of its strong pro-antioxidant character. 
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Abstract 

 In silico characterization of clinical Escherichia coli strains and their prophages 

 Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common bacterial infections. These infections are 

most commonly caused by uropathogenic strains of Escherichia coli (UPEC). Out of this species, clone ST-131 

is globally dominant within UTI, which is risky mainly because it frequently contains genes encoding for antibiotic 

resistance. E. coli species has a highly variable genome. In our work we characterized 27 E. coli strains of different 

origins using whole genome sequencing. The strains most often belonged to the phylogenetic group B2 (21), with 

different sequence types (ST). ST-131 (11), ST-95 (4) and ST-73 (3) were the most represented STs. ST-131 

strains were further classified into three C-H types; 40:30 (4), 40:22 (2) and 40:41 (5). In the next step, we 

determined the variability of integrated bacteriophages in ST-131 strains. We found out that C-H type 40:30 is 

the most similar to the EC-958 reference genome and possesed similar prophages. C-H type 40:22 has a weaker 

similarity and the lowest similarity was observed in clones belonging to 40:41 type. 

 

Keywords: WGS; NEXT-GEN; E. coli; ST-131; prophage 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Infekcie urogenitálneho traktu (UTI) sú jedny z najbežnejších bakteriálnych infekcií 

a sú závažným problémom populácie. Ročne sa touto infekciou nakazí cca. 150 miliónov ľudí, 

pričom infekcie sa vyskytujú častejšie u žien než u mužov [1]. UTI sa kategorizujú 

na nekomplikované a komplikované. Nekomplikované sa vyskytujú u jedincov, ktorí sú inak 

zdraví a nemajú žiadne abnormality močového traktu [2]. Komplikované infekcie sa spájajú 

s faktormi ohrozujúcimi močový trakt alebo imunitu hostiteľa (katetre, imunosupresie, retencie 

moču) [3]. Najčastejšou baktériou spôsobujúcou oba typy UTI je E. coli, ktorá je zodpovedná 

za 65 až 75 % infekcií. Kmene, ktoré vyvolávajú infekcie močového traktu sa naývajú 

uropatogénne E. coli (UPEC) [4].  

 Kmene UPEC patria predovšetkým do fylogenetickej skupiny B2 alebo D a majú 

klonálnu štruktúru populácie. Infekcie najčastejšie spôsobujú kmene zaradené do sekvenčných 

typov ST-69, ST-73, ST-95 a ST-131 [5]. Najúspešnejším klonom je ST-131, ktorý je aj 

najviac rizikový, pretože je spojený s rezistenciou na široké spektrum β-laktámových 

antibiotík, ktorá je zabezpečená pomocou β-laktamáz s rozšíreným spektrom účinku (ESBL) 

kódovaných génmi CTX-M. Kmene zaradené do klonu ST-131 sa rozdeľujú do troch 
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fyloskupín A-C (C-H typov 40-41, 40-22 a 40-30). Najviac rozšírená je genoskupina C, do 

ktorej patria aj rezistentné a multirezistentné kmene [6]. 

 Bakteriofágy sú vírusy schopné infikovať baktérie. Delia sa na striktne virulentné, ktoré 

vždy baktériu po napadnutí zlyzujú, a temperované, ktoré sú okrem lytického cyklu schopné aj 

lyzogénie, t. j. prežívania v genóme hostiteľa vo forme profága. Niektoré profágy môžu byť 

výhodné aj pre hostiteľské baktérie, pretože nesú gény, ktoré môžu napomôcť adaptácii, zvýšiť 

virulenčný potenciál či poskytnúť výhodu v boji s inými baktériami. Zároveň sa týmto 

spôsobom zvyšuje variabilita genómu hostiteľa [7]. Prítomnosť profágov v hostiteľských 

genómoch je vysoko variabilná a bakteriofágy môžu byť špecifické pre určitý C-H typ [6].  

 Cieľom tejto práce bolo charakterizovať klinické kmene E. coli na základe ich 

celogenómovej sekvencie a popísať profágy integrované v genóme kmeňov zaradených 

k sekvenčnému typu ST-131.  

 

Materiál a metódy  

 V práci sme charakterizovali 27 kmeňov, ktoré boli celogenómovo osekvenované 

na našom pracovisku v predošlých obdobiach. Vzorky boli izolované v rozmedzí rokov 2016 

až 2020, pričom tri kmene boli izolované pred rokom 2000. Kmene pochádzali z Univerzitnej 

nemocnice v Bratislave (22), z Univerzitnej nemocnice v Trnave (4) a pre porovnaie sme 

použili aj zbierkový kmeň UPEC KMB-972 (CFT073). Kmene pochádzali väčšinou z UTI (20) 

ale aj z ranovej infekcie (1), meningitídy (3) a steru z prostredia (1). 

 

Bioinformatické analýzy 

 Phylogenetic three buildings 

 Tento webový nástroj je súčasťou serveru PATRIC a ponúka možnosť zostavenia 

fylogenetickej príbuznosti na základe vybraného počtu génov. V našej práci sme si vybrali 

možnosť zostavenia fylogenetického stromu na základe príbuznosti 1000 génov [8].  

 

 CH-Typer 

 Pomocou nástroja CH-Typer (CGE) sme identifikovali typ alely fumC a fimH 

v celogenómovo osekvenovaných izolátoch E. coli. Izoláty boli sekvenované na prístroji 

od firmy Illumina s párovým čítaním a tak bolo potrebné nahrať čítania pre forward aj reverse 

sekvenciu. Pri tomto nástroji sme nastavovali prahovú hodnotu identity na 95 % [9]. 
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MLST 

 MLST sme stanovili pomocou serveru Enterobase, ktorý určil MLST na základe 

kombinácie variácii v siedmych génoch. Do Enterobase sme nahrávali párove čítania 

celogenómových sekvencií [10].  

 

 Phaster (PHAge Search tool) 

 Celogenómové sekvencie sme podrobili analýze webovým serverom Phaster, ktorý 

slúži na identifikáciu a anotáciu profágových sekvencii na základe blast porovnania proti 

lokálnej databáze fágov [11].     

 

 Proteome comparsion  

 Porovnanie proteómov sme vykonali pomocou nástoja Proteome comparsion (Patric), 

ktorý porovnáva genómy na základe sekvencií proteínov pomocou obojsmerného BlastP. Zo 

serveru bolo možné dáta exportovať v rôzych formátoch. [8]. 

 

Výsledky a diskusia  

 V našej práci sme analyzovali genómy klinických kmeňov E. coli, ktoré boli 

osekvenované na našom pracovisku v predchádzajúcom období  [12]. Mali sme k dispozícii 27 

genómov, ktoré sme doplnili o sekvenciu zbierkového kmeňa E. coli CFT073. Zistili sme, že 

priemerná dĺžka genómu bola 4,9 Mb (3,7 Mb až 5,27 Mb), sekvencie obsahovali priemerne 

105 kontigov (15 až 213) a priemerné pokrytie bolo 67-krát (22x až 181x).  

 Analyzované kmene sme na základe genómových sekvencií zaradili 

do fylogenetických skupín, MLST sekvenčných typov a do C-H typov na základe sekvencií 

génov fumC a fimH [13]. Zistili sme, že 21 (77 %) kmeňov patrilo do fylogenetickej skupiny 

B2. Štyri kmene boli zaradené do fyloskupiny A (18 %) a jeden kmeň patril do skupiny B1 

(4 %). Najviac zastúpeným sekvenčným typom bol ST 131, do ktorého patrilo 11 kmeňov. 

Kmene ST 131 boli rozdelené do troch C-H typov, 40-30, 40-41 a 40-22. Dva klinické kmene 

spolu so zbierkovým kmeňom E. coli CFT073 patrili ST 73, ktorý je tiež častý medzi kmeňmi 

UPEC. Štyri kmene izolované z novorodeneckej meningitídy alebo z prostredia 

novorodeneckej kliniky boli zaradené ku klonu ST-95 a C-H typu 38-30. Na základe 

podobnosti 1000 spoločných génov sme v programe Patric zostrojili fylogenetický strom 

príbuznosti genómov, ktorý kmene rozdelil v súlade s ich zaradením do fylogenetickej skupiny 

a sekvenčného typu (Obr. 1). 
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Obr. 1. Fylogenetická príbuznosť kmeňov E. coli na základe porovnania sekvencií 1000 génov 

Príbuznosť bola stanovená na základe porovnania sekvencií 1000 génov v programe Patric 

 

V ďalšej časti práce sme analyzovali profágy v genómoch kmeňov zaradených 

do klonu ST 131. Pomocou nástroja prístupného na serveri PATRIC sme porovnali podobnosť 

proteínov týchto kmeňov s referenčnými genómami (Obr. 2). Zistili sme vysokú podobnosť 

kmeňov C-H typu 40-30 s referenčným genómom E. coli EC-958 (Obr. 2A), ktorý je zaradený 

do rovnakého typu. Tento kmeň obsahuje sedem funkčných profágov alebo profágových 

zvyškov. Zistili sme, že naše kmene sa líšia v oblasti viacerých profágov. Kmene zaradené do 

C-H typu 40-22 boli viac odlišné od referenčného genómu E. coli EC-958 a taktiež mali 

odlišnosti aj v oblasti profágov (Obr. 2B). Kmene zaradené do C-H typu 40-41 sa najviac líšili 

od genómu EC-958, preto sme pre porovnanie použili ako referenciu kmeň E. coli SE-15 

s rovnakým C-H typom (Obr. 2C). Pri porovnaní sme pozorovali niekoľko rozdielnych oblastí. 

Okrem génov kódujúcich O-antigen sú za rozdiely pravdepodobne zodpovedné aj profágy. 
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Obr. 2. Porovnanie proteómov klinických kmeňov ST 131 s referenčnými kmeňmi E. coli 

A. Porovnanie kmeňov C-H skupiny 40-30: 1. EC-958 (referenčný genóm), 2. KMB-754, 3. KMB-975, 4. 

KMB-723, 5. KMB-998, 

B. Porovnanie kmeňov C-H skupiny 40-22: 1. EC-958, 2. KMB-1 000, 3. KMB-1 002 

C. Porovnanie kmeňov C-H skupiny 40-41: 1. SE-15 (refernčný genóm), 2. KMB-738, 3. KMB-984, 4. 

KMB-981, 5. KMB-979, 6. KMB-999 

 

Pomocou proteómového porovnávania sme zistili, ktoré profágy z kmeňa E. coli EC-

958 sa nachádzajú v našich genómoch ST-131 (Tab. 1).  Najviac zastúpené boli profágy Phi-

3, Phi-4 a Phi-5, ktoré boli prítomné vo všetkých kmeňoch C-H typov 40-30 a 40-22 (okrem 

PHI4-1002) a ojedinele aj u kmeňov 40-41. Najmenej časté boli profágy Phi-1 a Phi-6. 

Vyhľadávanie profágov porovnávaním s referenčným genómom poskytlo čiastočne rozdielne 

výsledky ako vyhľadávanie profágov pomocou programu Phaster. 

 

Tab. 1. Prítomnosť profágov Phi1-Phi7 z referenčného kmeňa E. coli EC-958 v testovaných klinických 

kmeňoch zaradených k sekvenčnému typu ST-131 

Legenda: zelená farba: nájdená podobnosť v oblasti profágov identifikovaných vo Phaster; modrá farba: nájdená 

podobnosť v oblasti profágov, ktoré neboli identifikované vo Phaster; biela farba: profágy neboli prítomné  

 

Kmeň C-H typ Phi - 1 Phi - 2 Phi - 3 Phi - 4 Phi - 5 Phi - 6 Phi - 7 

KMB-754 40-30               

KMB-975 40-30               

KMB-723 40-30               

KMB-998 40-30               

KMB-1002 40-22               

KMB-1000 40-22               

KMB-738 40-41               

KMB-984 40-41               

KMB-981 40-41               

KMB-979 40-41               

KMB-999 40-41               

 

 



 

259 
 

Záver 

 V práci sa nám podarilo pomocou celogenómových dát charakterizovať a typizovať 

kmene na úrovni genetickej príbuznosti so zaradením do ST a C-H typov. Na zálade toho sme 

si vybrali kmene záujmu ST-131, ktoré sú charakteristické pre UTI. 

 V ďalšej čati sme porovnali proteómy našich kmeňov s referenčnými genómami. 

Potvrdili sme že variabilita v profágových sekvenciách bola závislá od C-H typu, ale 

u niektorých profágov bola kmeňovo špecifická.  
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Abstract 

Isolation and characterization of bacteriophages infecting bacterial strains isolated from patients with 

Diabetic Foot 

Diabetic foot syndrome is complication in patients with diabetes mellitus. The most severe form of this 

condition are ulcers, which occur due to neuropathy, various degrees of ischemia and infection. The healing of 

wounds is often complicated by the infections caused by multi-resistant bacteria capable to survive conventionally 

used antibiotics. Therefore, the development of new and alternative approaches to the treatment of bacterial 

infection is currently needed. Bacteriophage therapy is a promising alternative to conventional antibiotics in the 

fight against bacterial infections because they have many advantages over antibiotics. The bacteriophages used in 

the therapy must be well characterized and specific to the target bacterium. Therefore, our aim was to isolate and 

characterize bacteriophages specific to Enterococcus faecalis. The result of the work is the capture and description 

of the basic biological properties of three specific phages, vB_Efa_VP14, vB_Efa_VP15 and vB_Efa_VP16. 

 

Keywords: diabetic foot; bacterial pathogens; bacteriophages; phage therapy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Diabetes mellitus (DM, cukrovka) je jednou z najčastejších chronických chorôb 21. 

storočia, ktorá celosvetovo predstavuje finančne nákladný zdravotný problém pre pacienta ako 

aj pre samotný systém zdravotnej starostlivosti [1]. U pacientov s cukrovkou sú často 

pozorované komplikácie s dolnými končatinami, ktoré sa označujú pojmom „diabetická noha“ 

alebo „syndróm diabetickej nohy“ (SDN) [2]. Svetová zdravotnícka organizácia definuje 

syndróm diabetickej nohy ako ulceráciu chodidla, ktorá je spôsobená predovšetkým 

neuropatiou, rôznymi stupňami ischémie a infekcie [3]. U 60% diabetických pacientov je 

liečba vredov na nohách komplikovaná sprievodnou bakteriálnou infekciou [4]. Vredy na 

diabetickej nohe obsahujú často mnohé komenzálne alebo kolonizujúce baktérie, z ktorých 

niektoré majú potenciál stať sa invazívnymi patogénmi. V chronických vredoch sú najčastejšie 

izolovanými grampozitívnymi baktériami Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis 

a Staphylococcus epidermidis a z gramnegatívnych baktérií predovšetkým Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa [5]. V súčasnosti je 

veľkým problém, že mnohé patogénne mikroorganizmy sa stali rezistentné voči antibiotickej 
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liečbe. Bakteriálne biofilmy predstavujú dôležitú stratégiu pre prežívanie patogénnych 

bakteriálnych buniek a ich prítomnosť v ranách sa považuje za hlavný dôvod, prečo diabetické 

vredy u pacientov s cukrovkou prechádzajú do ťažkých chronických stavov a prečo je tak 

náročné ich kontrolovať antibiotickou liečbou [6].  

Vhodnou stratégiou v boji proti bakteriálnym infekciám by mohlo byť terapeutické 

použitie bakteriofágov, čo sú vírusy, ktoré výlučne infikujú baktérie a majú viacero výhod 

oproti klasickej antibiotickej liečbe. Preto je cieľom našej práce izolácia a charakterizácia 

bakteriofágov schopných infikovať a zabíjať bakteriálne bunky. V práci sme sa zamerali na 

bakteriálny druh E. faecalis, nakoľko sa jedná o multirezistentnú oportunistickú baktériu, ktorá 

spôsobuje infekcie u mnohých pacientov s diabetickou nohou. 

 

Materiál a metódy 

V našej práci sme použili bakteriálne kmene izolované z rán pacientov s diabetickou 

nohou v nemocnici v Malackách. V práci sme použili 40 bakteriálnych kmeňov zaradených do 

druhov E. faecalis (27 kmeňov), Enterobacter cloacae (9 kmeňov), S. aureus (3 kmene) 

a Streptococcus agalactiae (1 kmeň).  

Izolácia bakteriofágov 

Bakteriofágy sme izolovali z odpadovej vody z čističiek v Modre, Senici a v Petržalke 

amplifikáciou na bakteriálnych indikátorových kmeňoch E. faecalis. Následne sme 

bakteriofágy purifikovali trojnásobným odpichnutím jednotlivých plakov z dvojitého agaru 

s následnou amplifikáciou a pomocou purifikácie v gradiente chloridu cézneho sme získali 

čistý fágový preparát, ktorý sme ďalej používali na stanovenie hostiteľskej špecificity 

bakteriofágov, teplotnej stability a schopnosti adsorpcie bakteriofágov. 

Stanovenie hostiteľskej špecificity bakteriofágov 

Na vrchný agar obsahujúci príslušnú bakteriálnu kultúru sme nakvapkali bakteriofág 

a misky sme kultivovali cez noc v termostate pri teplote 37°. Na druhý deň sme pozorovali buď 

vznik plakov, ktorý hovoril o schopnosti bakteriofága lyzovať príslušný bakteriálny kmeň, 

alebo nám plaky nevznikli, čo znamenalo, že daný bakteriofág nie je účinný voči príslušnému 

bakteriálnemu kmeňu. 

Stanovenie teplotnej stability bakteriofágov 

Bakteriofágy sme vystavili rôznym teplotným podmienkam (4°C, 20°C, 37°C, 42°C, 

56°C, 70°C, 80°C a 90°C) po dobu 5 minút. Bakteriofágy sme následne nariedili 

v mikroplatničke. Na vrchný agar obsahujúci indikátorový bakteriálny kmeň sme nakvapkali 

bakteriofága a misky sme vložili na noc do termostatu. Na druhý deň sme spočítali vzniknuté 
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plaky a stanovili titer fága (podľa vzorca uvedeného nižšie) po vystavení rôznym teplotným 

podmienkam. 

 

PFU/ml= počet plakov x zrieďovací faktor x 1000 µl / 10 µl   [1] 

 

Stanovenie schopnosti adsorpcie bakteriofágov 

K 90 µl bakteriálnej kultúre s OD600=1 sme pridali 10 µl fágového lyzátu s titrom 107 

PFU/ml a zmes sme inkubovali pri laboratórnej teplote 10 minút. Následne sme 100 µl zmesi 

pridali do 900 µl vychladeného SM pufru. Zmes sme následne centrifugovali, nariedili 

v mikroplatničke a nakvapkali na vrchný agar obsahujúci príslušnú bakteriálnu kultúru. Misky 

sme vložili na noc do termostatu a na druhý deň sme stanovili titer fága. 

 

Výsledky a diskusia 

Z čističiek odpadovej vody sa nám podarilo izolovať tri bakteriofágy amplifikáciou na 

indikátorových kmeňoch E. faecalis 587A a E. faecalis 11883A. 

Schopnosť bakteriofágov infikovať bakteriálne kmene sme stanovili na vzorke 27 

kmeňov E. faecalis. Okrem toho sme hostiteľskú špecificitu stanovovali aj na kmeňoch E. 

cloacae (9 kmeňov), S. aureus (3 kmene) a S. alcaligenes (1 kmeň). Najširšiu hostiteľskú 

špecificitu vykazol bakteriofág vB_Efa_VP14, ktorý infikoval 14 kmeňov zo 40 a naopak 

najužšiu hostiteľskú špecificitu mal bakteriofág vB_Efa_VP16, ktorý infikoval len 8 zo 

všetkých 40 kmeňov. Naše bakteriofágy infikovali predovšetkým grampozitívne kmene E. 

faecalis a zároveň všetky naše bakteriofágy infikovali dva gramnegatívne kmene E. cloacae. 

 

 

 
Obr. 1. Hostiteľská špecificita bakteriofágov 
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Stanovili sme tiež teplotnú stabilitu bakteriofágov pri teplotách 20 - 90°C po dobu 5 

minút. Ako kontrolu sme použili teplotu 4°C, čo je typická teplota pre uchovávanie fágov. 

Najvyššiu stabilitu vykazol bakteriofág vB_Efa_VP15 a najnižšiu bakteriofág vB_Efa_VP16 

(Obr. 2). Teplote 70°C najlepšie odolával bakteriofág vB_Efa_VP14 a pri teplotách 80°C 

a 90°C nám už bakteriofágy neprežívali vôbec. 

 

 
 

Obr. 2. Teplotná stabilita bakteriofágov 

 

Ďalej sme pre každý bakteriofág stanovili krivku adsorpcie na indikátorový kmeň (Obr. 

3). Zistili sme, že na hostiteľský kmeň za 10 minút adsorbovalo 61 – 83% fágov. V prípade 

fága vB_Efa_VP15 sme pozorovali najvyššiu adsorpciu (83%) a v prípade fága vB_Efa_VP14 

sme pozorovali najnižšiu adsorpciu (61%). 

 

 

 
Obr. 3. Adsorpcia bakteriofágov na indikátorových kmeňoch E. faecalis V prípade fága 

vB_Efa_VP14 a vB_Efa_VP15 bol indikátorovým kmeňom E. faecalis 587A a v prípade fága vB_Efa_VP16 to 

bol kmeň E. faecalis 11883A 
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Pre každého bakteriofága sme určili tiež mieru adsorpcie na vybraných kmeňoch E. 

faecalis. Cieľom tohto experimentu bolo zistiť, či bakteriofágy, ktoré neinfikujú dané kmene 

sú schopné adsorpcie, čo sa nám potvrdilo napríklad v prípade bakteriofága vB_Efa_VP16 

(Obr. 6), ktorý neinfikuje bakteriálny kmeň E. faecalis 587A a dosiahol adsorpciu 47%. Tiež 

môžeme vidieť napríklad, že napriek nízkej infekčnosti fága vB_Efa_VP15 (Obr. 5) voči 

kmeňu E. faecalis 28063A, je miera adsorpcie tohto fága na kmeň pomerne vysoká (67%). 

 

 

 
Obr. 4. Adsorpcia bakteriofága vB_Efa_VP14 na vybraných kmeňoch E. faecalis – EOP (efficiency of 

plating) 

 

 
 

Obr. 5. Adsorpcia bakteriofága vB_Efa_VP15 na vybraných kmeňoch E. faecalis EOP (efficiency of 

plating) 
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Obr. 6. Adsorpcia bakteriofága vB_Efa_VP15 na vybraných kmeňoch E. faecalis EOP (efficiency of 

plating) 

 

Záver 

Podarilo sa nám izolovať bakteriofágy z odpadovej vody a stanoviť ich hostiteľskú 

špecificitu, teplotnú stabilitu a mieru schopnosti adsorpcie na vybraných kmeňoch. Fágy sú 

stabilné, špecificky infikujú E. faecalis a po dokončení charakterizácie môžu byť použiteľné 

na fágovú terapiu. 
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Abstract 

Study of the impact of hypoxia and epigenetic modulation on mechanisms involved in chemoresistance 

of testicular tumors  

Testicular germ cell tumors (TGCTs) are among the most common malignancies in men. The main goal 

of our project is to verify whether hypoxia and related epigenetic modulation are key regulators of signaling 

pathways that contribute to resistance, poor prognosis, and early recurrence in patients with TGCT. We observed 

a higher fold change of HIF-1α and -2α isoforms and miR-218 in resistant cell lines compared to sensitive ones.  

To test potential involvement of phosphatases targeted by miR-218 in resistance we used anti miR-218 inhibitors. 

Upon inhibition, our results showed increased expression of SLIT genes, hosting miR-218 in all cell lines, and 

selectively increased expression of phosphatases in 1411HP resistant cell line. We hope to identify new pathway 

involved providing potential new candidate biomarkers and new therapeutic targets for restoring chemosensitivity 

in TGCTs. 

 

Keywords: testicular germ cell tumor; cisplatin; hypoxia; miRNA; phosphatases 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) patria medzi najčastejšie zhubné 

nádory u mužov vo veku 15 – 45 rokov. Hoci TGCT slúžia ako model dobre liečiteľnej 

malignity, stále sú významnou príčinou smrti u mladých mužov. Úspešná liečba je primárne 

spôsobená veľkou citlivosťou tohto solídneho nádoru na terapiu založenú na báze cisplatiny 

(CDDP). Avšak 15%-20% všetkých pacientov je refraktérnych na liečbu. V súčasnosti 

neexistujú žiadne prediktívne biomarkery na identifikáciu a predpovedanie prežitia pacientov 

s vysokým rizikom zlyhania konvenčnej liečby [1–2].  

Naša hypotéza a experimentálne stratégie sú založené na súbore predbežných údajov. 

miRNA mikročipy identifikovali množstvo rozdielne exprimovaných miRNA, z ktorých  

miR-218 bola medzi signifikantne najviac upregulovanými vo všetkých 

testovaných rezistentných v porovnaní so všetkými testovanými citlivými bunkovými líniami 

TGCT. miR-218 je intrónová miRNA, ktorá je koexprimovaná so svojimi hostiteľskými génmi 

– tumor supresorovými génmi SLIT2 a SLIT3. Zmeny expresie miRNA sprevádzajú rôzne 

procesy tumorigenézy, ako je proliferácia, migrácia, angiogenéza, apoptóza, alebo oprava 

DNA [3].  

V dôsledku neusporiadanej vaskulatúry sa v mnohých solídnych tumoroch nachádzajú 
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hypoxické oblasti so zníženými hladinami kyslíka. Bunková adaptácia na hypoxiu je primárne 

sprostredkovaná rodinou transkripčných regulátorov HIF (podjednotky: HIF-1α, HIF-2α a 

HIF-3α). Cieľové gény HIF sa podieľajú na nespočetných funkciách, vrátane podpory 

angiogenézy, erytropoézy, bunkového rastu a proliferácie a invázie/tvorby metastáz. 

Upregulovaný HIF1α je typickým znakom solídnych nádorov a reguluje množstvo signálnych 

kaskád [4].  

Ukázalo sa, že konštitutívna fosforylácia medziproduktov v rámci signálnych dráh, 

vrátane poškodenia a opravy DNA, je barometrom kritických bunkových procesov, ktoré 

určujú, či bunka opraví CDDP-poškodenú DNA alebo vyvolá apoptotickú bunkovú smrť. 

Proteínová fosfatáza 2A (PP2A) označuje veľkú rodinu heterotrimérnych Ser/Thr fosfatáz [5-

6].  Naše predchádzajúce omic analýzy identifikovali podjednotky PPP2R2A  aj PPP2R5A ako 

priame ciele miR-218. 

Predpokladáme, že upregulácia miR-218 prostredníctvom HIF znižuje expresiu 

fosfatáz a potenciálne prispieva k aberantnej modulácii homologickej rekombinácie alebo 

iných dráh opravy DNA, čím vedie k rezistencii. Hlavným cieľom projektu je overiť, či 

hypoxia a s ňou súvisiaca epigenetická modulácia sú kľúčovými regulátormi signálnych dráh, 

ktoré prispievajú k rezistencii, zlej prognóze a skorej recidíve u pacientov s TGCT. 

 

Materiál a metódy 

V našich experimentoch využívame ľudské TGCT bunkové línie H12.1, H12.1 ODM, 

2102EP, 1411HP, 1777NRPmet a NTERA-2. Bunkové línie H12.1, 21012EP a NTERA-2 sú 

bunkové línie patriace medzi senzitívne voči CDDP a slúžia ako kontroly. Bunkové línie 

1411HP a 1777Nrpmet sú metastatické neseminomatózne TGCT línie, rezistentné voči CDDP. 

H12.1 ODM je rezistentná línia, derivovaná zo senzitívnej H12.1 selekčným tlakom 

kultivačného média. 

Začali sme overením, či zvýšená expresia izoforiem HIF je spoločným znakom 

rezistencie na cisplatinu v porovnaní s citlivými bunkami a vyhodnotili sme aj hladiny expresie 

fosfatáz. RNA izolovaná z bunkových sedimentov bola pomocou metódy reverznej 

transkripcie prepísaná na cDNA. Následne sme za pomoci qPCR určili relatívnu expresiu 

vybraných génov. 

Paralelne, aby sa overilo zapojenie študovanej regulačnej osi do rezistencie na 

cisplatinu, bola miR-218 inhibovaná a boli analyzované evokované expresné zmeny fosfatáz a 

SLIT génov. Inhibícia miR-218 bola docielená metódou génového silencingu. Bunky vysiate 

na 6-jamkových platničkách boli transfekované s anti miR-218 (siRNA) v transfekčnom 
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reagente Lipofectamine po dobu 3h. Zmena expresie mRNA vybraných génov bola sledovaná 

metódou RT-qPCR 24h po kultivácii v termostate. 

 

Výsledky a diskusia 

V TGCT bunkových líniach rezistentných a senzitívnych na CDDP sme najprv 

stanovili a porovnali mieru relatívnej expresie izoforiem HIF-1α a HIF-2α v normoxických 

podmienkach. Pozorovali sme zvýšenú génovú expresiu izoforiem HIF-1α a -2α v 

rezistentných bunkových líniách v porovnaní s citlivými bunkovými líniami (Obr. 1). Tieto 

pozorovania sú v súlade s našim predpokladom zapojenia a úlohy zvýšených hladín HIFα v 

rezistencii pri rakovine semenníkov. 

 

 
 

Obr. 1. Relatívna zmena hladín expresie HIF1-α a HIF-2α izoforiem 
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Následne sme overili relatívnu expresiu samotnej miR-218, kde sme jednoznačne 

preukázali jej štatisticky významne zvýšenú expresiu v rezistentných v porovnaní so 

senzitívnymi bunkovými líniami (dáta nezobrazené). Expresia jej domovského génu SLIT2 

bola znížená v rezistentných bunkových líniách 1411HP oproti senzitívnym H12.1, 2102EP a 

NTERA-2. V línii 1777NRpmet sme však zaznamenali nárast expresie oproti senzitívnym 

líniám (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Relatívna zmena hladín expresie SLIT2 

 

Ďalej sme porovnali hladiny génovej expresie fosfatáz PPP2R2A a PPP2R5A. Zatiaľ 

čo v prípade PPP2R2A sme v rezistentných líniách pozorovali expresiu na úrovni senzitívnych  

kontrol H12.1 a 2102EP línie, ale nárast oproti senzitívnej línii NTERA-2 (dáta nezobrazené). 

V prípade PPP2R5A sme zaznamenali tendenciu nárastu expresie v rezistentných líniách 

1411HP a 1777NRpmet oproti senzitívnej H12.1 a NTERA-2, avšak nie oproti senzitívnym 

líniám 2102EP (Obr. 3).  

 

 

 
Obr. 3. Relatívna zmena hladín expresie fosfatázy PPP2R5A 
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S cieľom preštudovať regulačnú úlohu miR-218 v TGCT rezistentných vs. senzitívnych 

bunkových líniách, jej génovú expresiu sme inhibovali ovplyvnením buniek s anti miR-218 

(dáta nezobrazené). Následne sme v bunkách s inhibovanou expresiou miR-218 stanovili a 

porovnali relatívnu expresiu génov SLIT2, SLIT3, PPP2R2A a PPP2R5A, opäť v šiestich 

rôznych bunkových líniách. Po transfekcii inhibítora anti miR-218 sme vo všetkých 

rezistentných bunkových líniách zaznamenali nárast SLIT2 expresie (Obr. 4). Domnievame sa, 

že tento nárast môže byť spôsobený reverznou autoreguláciou aktivovanou po inhibícii miR-

218 a druhá by mohla potenciálne súvisieť s kompenzačnou expresiou izoforiem miR-218.  

 

 
 

Obr. 4. Relatívna zmena expresie SLIT2 anti miR-218 

 

V súlade s našou hypotézou, predpokladáme, že zvýšená expresia miR-218 prítomná 

vo všetkých rezistentných bunkových líniách, downreguláciou svojich targetov, vrátane 

sledovaných fosfatáz,  po inhibícii silencingom bude viesť k obnoveniu alebo zvýšeniu 

expresie fosfatáz v rezistentných bunkových líniách.  Hoci sme zaznamenali zvýšenú expresiu 

vo viacerých rezistentných líniách, očakávaný trend sme však pozorovali len v prípade 

PPP2R5A v rezistentnej línii 1411HP (Obr. 5). Naše predbežné výsledky naznačujú, že 

zapojenie študovaných regulácií sa líši v jednotlivých rezistentných líniách a môže priniesť 

nové poznatky o diverzifikácii mechanizmov rezistencie v TGCT karcinómoch.  
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Obr. 5. Relatívna zmena hladín expresie PPP2R5A anti miR-218 

 

Záver 

Odhadujeme, že pomocou bunkových línií rezistentných na cisplatinu a ich citlivých 

náprotivkov prispejeme k objasneniu mechanizmov podieľajúcich sa na regulačnej diverzite 

CDDP rezistencie. Našim cieľom je overiť, či hypoxia a faktory HIF sú rozhodujúce upstream 

regulátory zodpovedné za mieru expresie miR-218 spojené s defektnou homologickou 

rekombináciou, prípadne inými DNA opravnými dráhami. Vykonané analýzy tiež môžu 

prispieť k identifikácii potenciálnych nových biomarkerov a nových terapeutických cieľov na 

obnovenie chemosenzitivity v TGCT nereagujúcich na cisplatinu. 
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Abstract 

Study of enzymatic activity of a recombinant thermophilic catalase-peroxidase 

A catalase-peroxidase family has two distinct activities - catalase and peroxidase. Enzyme of our interest  

naturally occurs in hyperthermophilic archeon, and therefore enzyme is stable in high temperatures and low pH. 

These two characteristics are important for its wide application in biotransformations. In this experiment, we 

studied substrate specificity of enzyme towards potencial and yet undiscovered substrates. However, we managed 

to find only one active substrate o-phenylenediamine and two inhibitors, namely resorcinol and n-propyl gallate. 

 

Keywords: catalase-peroxidase; peroxidase activity; substrates; inhibition 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Katalázy-peroxidázy KatG sú najpočetnejšou triedou hémových peroxidáz v 

prokaryotických aj eukaryotických organizmoch, so zástupcami u baktérií, húb aj rastlín [1]. 

Existujú vo forme dimérov alebo tetramérov, pričom každá podjednotka pozostáva z dvoch 

sekvenčne príbuzných domén, N- a C-terminálnej. Tieto domény vznikli pravdepodobne 

génovou duplikáciou [2]. Katalázová aktivita, pri ktorej z dvoch molekúl H2O2 vzniká voda 

a molekulárny kyslík, je robustnejšia a rýchlejšia. Peroxidázová aktivita je niekoľko násobne 

nižšia a vyznačuje sa  širokou substrátovou špecifickosťou. Enzýmy získané z hypertermofilov 

vo všeobecnosti vykazujú vysokú stabilitu vzhľadom na teplotu, pH ale aj voči chemickým 

denaturačným prostriedkom. Takáto zvýšená stabilita je v dnešnej dobe vysoko žiadaná pre 

aplikáciu enzýmov v biotransformáciách najmä v priemyselných odvetviach pri syntéze 

polymérov, odfarbovaní syntetických farbív a textílií, biodegradácii farmaceutík a lignínu, 

bioremediácii fenolových zlúčenín alebo ako biosenzory [3].  

Cieľom tejto práce bola charakterizácia peroxidázovej aktivity enzýmu HTCP 

skúmaním nových substrátov a inhibítorov oboch jej aktivít. 

 

Materiál a metódy 

Stanovenie katalázovej a peroxidázovej aktivity. Katalázovú aktivitu sme stanovovali 

meraním poklesu absorbancie pri vlnovej dĺžke 240 nm. Meranie prebiehalo 
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spektrofotometrom UV-1800 (Shimadzu) vo fosfátovo-draselnom tlmivom roztoku pH = 6 

s 10 mM H2O2. Zmenu absorbancie sme zaznamenávali po dobu 1 minúty od zmiešania 1 ml 

reakčnej zmesi a 1 µl enzýmu. Výsledné hodnoty zmeny absorbancie sme spracovávali 

programom UVProbe Ver. 2.42 (Shimadzu). Pri stanovovaní peroxidázovej aktivity sme 

merali nárast absorbancie za 1 minútu pri vlnovej dĺžke v závislosti od skúmaného substrátu. 

Ako kontrolný substrát s overenou aktivitou sme používali ABTS (2,2‘-Azino-bis(kyselina 3-

etylbenzotiazolín-6-sulfónová) v koncentrácii 0,9 mM vo fosfátovo-draselnom tlmivom 

roztoku pH = 4,5 obsahujúci ako aktivátor H2O2 vo výslednej koncentrácii 2 mM pri vlnovej 

dĺžke 405 nm. Pri skúmaní substrátovej špecifickosti sme v postupe zamenili ABTS za 

potenciálne substráty (Tab. 1) vo výslednej koncentrácii 1 mM. 

 

Tab. 1. Substráty použité pri práci 

 

Substrát ε (M-1cm-1) λ (nm) 

ABTS 36 800 405 

izoniazid 4 000 264 

n-propylester kyseliny gallovej 10 200 272 

L-DOPA 3 600 470 

rezorcinol - 275 

o-fenyléndiamín 16 700 420 

anilín 8 600 230 

 

Výsledky a diskusia 

Vopred pripravený enzým HTCP podľa predchádzajúcich prác v našom laboratóriu [4, 

5], sme nariedili na koncentráciu 2 mg/ ml v deionizovanej vode. Na overenie funkčnosti 

enzýmu sme využili jeho robustnejšiu a rýchlejšiu katalázovú aktivitu, pričom sme meraním 

kinetiky rozkladu H2O2 (ε = 43,6 M-1cm-1) stanovili špecifickú enzýmovú aktivitu 7662 U/ mg.  

Pomocou ABTS sme špecifickú peroxidázovú enzýmovú aktivitu stanovili  na 10,8 U/ 

mg na základe prírastku pri vlnovej dĺžke 405 nm. Pri reakcii vzniká zeleno zafarbený ABTS•+. 

Nové substráty boli vyberané na základe ich podobnej štruktúry k známym substrátom 

a s možným využitím v biotransformáciách. Peroxidázy sa preukázali ako nástroj na 

biodegradáciu farmaceutík v odpadových vodách, ktoré nie je možné bežnými spôsobmi 

odstrániť [3]. Z tejto kategórie sme testovali špecifickosť voči farmaceutiku izoniazid, ktorý sa 

používa pri liečbe tuberkulózy a bola popísaná interakcia s katalázou-peroxidázou MtKatG 

pôvodcu ochorenia Mycobacterium tuberculosis. Druhým testovaným liečivom bol L-3,4-

dihydroxyfenylalanín (L-DOPA), ktorý sa využíva pri neurologických ochoreniach. Avšak ani 
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pri jednej z týchto zlúčenín sme nezaznamenali aktivitu rekombinantnej HTCP. 

Hydrochinón je známy funkčný substrát pre termostabilnú katalázu-peroxidázu AfKatG 

[6]. Pri skúmaní substrátovej špecifickosti HTCP sme testovali podobné zlúčeniny, ako napr. 

jeho konštitučný izomér rezorcinol,  alebo n-propylester kyseliny gallovej, avšak opätovne sme 

nezaznamenali žiadnu peroxidázovú aktivitu. Pri skúmaní ich inhibičnej schopnosti voči ABTS 

sa ukázalo, že rezorcinol inhibuje peroxidázovú aktivitu približne o polovicu a n-propylester 

kyseliny gallovej úplne (Obr.1). To by sa dalo vysvetliť tým, že zlúčeniny sa viažu do 

aktívneho miesta, ale enzým s nimi nevie reagovať. N-propylester kyseliny gallovej je zároveň 

antioxidant, ktorý chráni tuky pred oxidáciou H2O2, takže jeho prítomnosť v reakcii môže 

znižovať koncentráciu peroxidu vodíka, a ten nemôže fungovať ako kosubstrát.  

 

 

 
Obr. 1. Inhibícia peroxidázovej aktivity enzýmu HTCP zlúčeninami rezorcinol a n-propylester kyseliny 

gallovej pozorovaná ako zmena absrobancie za 1 minútu NK: negatívna kontrola (bez inhibítora); 50 µl: 

objem inhibítora (20 mM) vo výslednej koncentrácii 1 mM v reakčnej zmesi; 100 µl: objem inhibítora (20 mM) 

vo výslednej koncentrácii 2 mM v reakčnej zmesi 

  

p-fenyléndiamín bol jedným z prvých overených substrátov pre peroxidázovú aktivitu 

termofilnej katalázy-peroxidázy AfKatG [7]. V práci sme dokázali substrátovú špecifickosť 

HTCP pre jeho konštitučný izomér o-fenyléndiamín. Z rozdielu zmien absorbancie sme určili 

špecifickú enzýmovú aktivita na 2,4 U/ mg (Obr. 2). Zaujímavé je, že štruktúrne podobný 

anilín, ktorý má o jednu -NH2 skupinu menej, vôbec nereagoval s naším enzýmom, pritom 

bola dokázaná jeho polymerizácia pomocou peroxidáz [8]. 
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Obr. 2. Zmena absorbancie peroxidázovou aktivitou enzýmom HTCP so substrátom o-fenyléndiamín pri 

pH = 4,5 za 1 minútu NK: negatívna kontrola (bez enzýmu); vz1, 2 a 3: triplika vzorky v prítomnosti enzýmu 

v koncentrácii 2 mg/ ml pri stanovení špecifickej aktivity 
 

Záver 

V tejto práci sa nám úspešne podarilo stanoviť nový substrát pre peroxidázovú aktivitu 

pre nami skúmanú katalázu-peroxidázu HTCP a zároveň odhaliť jej dva inhibítory, čo môže 

prispieť k nielen ďalšej charakterizácii enzýmu, ale tiež jeho využití v biotransformáciách.  
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Abstract 

Production of wild-type Taq DNA polymerase in Escherichia coli expresion system  

DNA polymerases are widely used for DNA manipulation in vitro, including DNA cloning, sequencing, 

DNA labeling, mutagenesis, and other experiments. Thermostable DNA polymerases are especially useful and 

became quite valuable after the development of PCR technology. A DNA polymerase from Thermus 

aquaticus (found in hot spring in Yellowstone National Park) is the most famous DNA polymerase as a PCR 

enzyme, and has been widely used all over the world. The aim of this work was to produce wild-type Taq DNA 

polymerase in E. coli by shake-flask expression and study its activity in PCR. 

 

Keywords: Taq DNA polymerase; Escherichia coli 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Taq DNA polymeráza je najpopulárnejšia a najviac využívaná termofilná DNA 

polymeráza, ktorá bola izolovaná z termofilnej baktérie Thermus aquaticus [1]. Tá je schopná 

rásť pri 70 – 75 °C a prvý krát bola izolovaná z horúceho prameňa v Yellowstonskom 

národnom parku pred päťdesiatimi rokmi [2]. Taq DNA polymeráza bola prvým 

termostabilným enzýmom používaným v PCR [3] a stala sa jedným z najdôležitejších nástrojov 

komercializovanej molekulárnej biológie. Existuje mnoho DNA polymeráz izolovaných z 

termofilných mikroorganizmov, ale táto 94 kDa Taq DNA polymeráza má relatívne vysoké 

teplotné optimum pre syntézu DNA. To závisí od zloženia  templátu DNA čo približne 

zodpovedá 75 - 80 °C, s procesivitou blížiacou sa 150 nukleotidom za sekundu. Cieľom tejto 

práce bola produkcia wild-type Taq DNA polymerázy a jej optimalizácia s ohľadom na 

množstvo a solubilitu proteínu. Ďalej sme sa zamerali na optimalizáciu purifikácie 

a vyhodnotenie aktivity Taq DNA polymerázy [4].  

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene. Bakteriálne kmene Escherichia coli, ktoré sme v práci používali, 

sú uvedené v (Tab. 1.). 
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Tab. 1. Použité kmene Escherichia coli 

 

 

Vektory. Pri tejto práci sme využívali expresné vektory pUC8, pUC18, pET21α 

a pET28α. Do týchto vektorov bol vložený gén pre wild-type Taq DNA polymerázu pomocou 

restrikčných endonukleáz a následnej ligácie T4 DNA ligázou. Vektory boli transformované 

do buniek E. coli.  

Expresia v Erlenmayerových bankách. Pripravili sme si nočnú kultúru buniek. Na 

druhý deň sme touto suspenziou inokulovali 100 ml čerstvého média v pomere 1:100 spolu 

s glukózou vo výslednej koncentrácií 0,1 %. Kultúru sme nechali rásť do OD600 = 0,5 – 0,8. 

Expresiu nášho génu sme indukovali pridaním IPTG vo výslednej koncentrácií 1 mM. Expresia 

prebiehala po dobu maximálne 4 hodín, pričom každú hodinu sme odoberali vzorky. Vzorky 

sme centrifugovali 3 minúty pri 12000g na centrifúge MiniSpin (Eppendorf). Vzorky z 0,1,2,3 

a 4 hodiny sme podrobili SDS-PAGE elektroforéze. 

Elektroforéza v agarózovom géli. Elektroforéza prebiehala v horizontálnej polohe, 

v aparatúre OWL EasycastTM B1 (Thermo Scientific). Na separáciu DNA fragmentov sme 

používali 1 % agarózovy gél. Vzorky sme zmiešali s 6x DNA Loading Dye & SDS Solution 

(Fermentas). Elektroforéza prebiehala v 1x TAE roztoku, pri napätí 110 V a maximálnom 

prúde po dobu 60 minút. Gél sme nechali farbiť v roztoku etídiumbromidu, približne 15 minút. 

Na vyhodnotenie elektroforézy sme využívali UV svetlo (λ = 254 nm). 

Western blot. Prenos prebiehal pomocou polyvinylidénfluoridovej (PVDF) membrány 

(Biorad) v aparatúre na polosuchý transfer Fastblot B34 (Biometra) pomocou transfer roztoku 

v aparatúre pri 250 mA, 15 V po dobu 60 minút. Po skončení transferu sme povrch membrány 

blokovali v roztoku 5 % odtučneného mlieka v TBST. Membránu sme následne inkubovali 

v roztoku primárnej protilátky pri 4 °C cez noc. Po ukončení inkubácie sme membránu 

premývali od prebytočnej protilátky roztokom TBST 4x 5 min a 5. po dobu 10 min. Následne 

sme membránu inkubovali s roztokom sekundárnej protilátky 1 hodinu pri laboratórnej teplote. 

Nakoniec sme membránu znova premývali roztokom TBST rovnakým postupom. Po tomto 

kroku sme membránu 2 minúty premývali roztokmi Clarity MaxTM Western ECL Substrate 

Kmeň Genotyp Zdroj 

BL21 E. coli B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB
– mB

–) [malB+]K-12(λS) NEB 

JM109 
endA1 glnV44 thi-1 relA1 gyrA96 recA1 mcrB+ Δ(lac-proAB) 

e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15] hsdR17(rK
-mK

+) 
Invitrogen 

MC4100 

F- [araD139]B/r Δ(argF-lac)169* &lambda- e14- flhD5301 Δ(fruK-

yeiR)725 (fruA25)‡ relA1 rpsL150(strR) rbsR22 Δ(fimB-

fimE)632(::IS1) deoC1 

NEB 

BL21 (DE3) E. coli B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB
– mB

–) [malB+]K-12(λS) NEB 

BL21 (DE3) pLysS 
E. coli str. B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB

–mB
–) λ(DE3 

[lacI lacUV5-T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS) 
Novagen ® 
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(Bio-Rad) v pomere 1:1. Následne sme membránu vyhodnocovali na prístroji ImageQuant 

LAS 500 (GE Healthcare). 

Afinitná chromatografia (IMAC). Táto metóda prebiehala pomocou prístroja FPLC 

ÄKTA Avant 25 (GE Healthcare), kde sme využili kolónu HisTrapTM HP s objemom 1ml. Táto 

kolóna obsahuje Ni SepharoseTM, ktorá zachytávala proteín s His tagom (v našom prípade 

máme His tag na N konci). Po ultrasonikácii a počiatočnom prečistení teplotnou denaturáciou, 

sme vzorku purifikovali pomocou afinitnej chromatografie. Najprv sme kolónu ekvilibrovali 

ekvilibračným roztokom, následne sme na kolónu naniesli vzorku a na elúciu zachyteného 

proteínu sme využili roztok s prídavkom 0,5 M imidazolu. 

Purifikácia a dialýza. Tieto kroky zahŕňajú homogenizáciu bunkovej suspenzie 

z expresie, zahriatie solubilnej frakcie na 80 °C počas 20 minút, následné prezrážanie pomocou 

(NH4)2 SO4 a  Na2 SO4 a PEG 4000, kde sme sa snažili odstrániť DNA, ktorá inaktivovala 

polymerázovú aktivitu. Po prezrážaní sme vzorku dialyzovali v ekvilibračnom roztoku cez noc 

a vzorku sme potom podrobili afinitnej chromatografii. Po IMAC chromatografii sme vzorku 

po elúcii dialyzovali v roztoku 10 mM Tris-HCl s pH = 8. Nakoniec sme purifikovanú Taq 

DNA polymerázu uschovávali pri – 20 °C v 50 % (VV) glycerole.  

 

Výsledky a diskusia 

Po vytvorení expresných vektorov, ktoré obsahovali náš gén pre wild-type Taq DNA 

polymerázu, sme nimi transformovali bunky E. coli. Zo vzniknutých transformantov sme 

pomocou štiepenia reštrikčnými endonukleázami overili, či bunky obsahovali žiadaný plazmid. 

Na (Obr. 1.) sú uvedené izolované plazmidové DNA. 
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Obr. 1. Overenie ligácie génu pre Taq DNA polymerázu s vektorom pomocou štiepenia restrikčnými 

endonukleázami HindIII a BamHI 

Dráha M: veľkostný štandard; 1. dráha: štiepený pUC8; 2. dráha: neštiepený pUC8 s Taq DNA polymerázou; 3. 

dráha: štiepený pUC8 s Taq DNA polymerázou; 4. dráha: štiepený pUC18; 5. dráha: neštiepený pUC18 s Taq 

DNA polymerázou; 6. dráha: štiepený pUC18 s Taq DNA polymerázou; 7. dráha: neštiepený pUC18 s Taq 

DNA polymerázou; 8. dráha: štiepený pUC18 s Taq DNA polymerázou; 9. dráha: štiepený pET21α; 10. dráha: 

neštiepený pET21α s Taq DNA polymerázou; 11. dráha: štiepený pET21α s Taq DNA polymerázou; 12. dráha: 

štiepený pET28α; 13. dráha: neštiepený pET28α s Taq DNA polymerázou; 14. dráha: štiepený pET28α s Taq 

DNA polymerázou 

 

Po úspešnom vytvorení plazmidov a transformácii do buniek E. coli sme prešli 

k expresii proteínu. Expresiu v Erlenmayerových bankách sme uskutočnili v bunkách E. coli 

JM109, BL21 a MC4100, s plazmidmi pUC8 a pUC18 a v bunkách BL21(DE3) 

a BL21(DE3)pLysS, s plazmidmi pET21a a pET28a. Produkcia nášho génu úspešne 

prebiehala v E. coli BL21 (DE3) a BL21 (DE3) pLysS a iba s plazmidom pET28α. To sme 

overili metódou Western blot, pretože SDS-PAGE nebola dostatočná zobrazovacia metóda. Na 

(Obr. 2.) vidíme, ako ubúda množstvo proteínu, to sa môžeme vysvetliť tým, že hladina 

polymerázy je pre bunku toxická, pretože patrí medzi proteíny so striktne riadenou mierou 

expresie.  Preto sme sa rozhodli, že pri teplote 37 °C budeme proteín exprimovať iba 1 hodinu.  

 

 
 

Obr. 2. Western blot po expresii v E. coli BL21 (DE3) s plazmidom pET28α (1. – 5. dráha) a pET21α (6. – 

10. dráha) pri 37 °C v LB médiu 

Dráha M: proteínový veľkostný štandard; 1. dráha: 0 h expresie; 2. dráha: 1 h expresie; 3. dráha: 2 h expresie; 4. 

dráha: 3 h expresie; 5. dráha 4 h expresie; 6. dráha: 0 h expresie; 7. dráha: 1 h expresie; 8. dráha: 2 h expresie; 9. 

dráha: 3 h expresie; 10. dráha 4 h expresie 
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Na (Obr. 3.) pozorujeme taktiež ako v priebehu expresie ubúda s postupujúcim časom 

množstvo nášho proteínu aj pri zníženej teplote produkcie (28 °C; dráha 6 – 10). Preto sme sa 

rozhodli, že pri teplote 28 °C budeme exprimovať iba 2 hodiny.  

 

 

 

Obr. 3. Western blot po expresii v E. coli BL21 (DE3) pLysS s plazmidom pET28α (1. – 5. dráha) a BL21 

(DE3) s plazmidom pET28α (6. – 10. dráha), pri 28 °C v LB médiu  

Dráha M: proteínový veľkostný štandard; 1. dráha: 0 h expresie; 2. dráha: 1 h expresie; 3. dráha: 2 h expresie; 4. 

dráha: 3 h expresie; 5. dráha: 4 h expresie; 6. dráha: 0 h expresie; 7. dráha: 1 h expresie; 8. dráha: 2 h expresie; 

9. dráha: 3 h expresie; 10. dráha: 4 h expresie  
 

Po optimalizácii expresie sme optimalizovali purifikáciu Taq DNA polymerázy. Na 

(Obr. 4.) môžeme vidieť SDS-PAGE gél po afinitnej chromatografii, kde pozorujeme jasný 

signál zodpovedajúci Taq DNA polymeráze. 

 

 
 

Obr. 4. SDS-PAGE analýza po afinitnej chromatografii z baničkovej expresie pri 37 °C 1h (dráha 1 – 4) 

a 28 °C 2 h (dráha 5 - 8) v TB médiu 

Dráha M: proteínový veľkostný štandard; 1. dráha: vzorka pred IMAC; 2. dráha: nenaviazaná frakcia; 3. dráha: 

odmytá frakcia; 4. dráha: elúcia; 5. dráha: vzorka pred IMAC; 6. dráha: nenaviazaná frakcia; 7. dráha: odmytá 

frakcia; 8. dráha: elúcia 

 

Po purifikácii proteínu sme jeho aktivitu testovali pomocou PCR. Na (Obr. 5.) 

pozorujeme pásiky v oblasti 500 bp, čo zodpovedá nami amplifikovanému úseku DNA. 
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Obr. 5. Agarózový gél na overenie PCR s našou wild-type Taq DNA polymerázou 

Dráha M: veľkostný štandard; 1. dráha: pozitívna kontrola; 2. dráha: prezrážanie pomocou PEG 4000; 3. dráha: 

negatívna kontrola; 4. dráha: prezrážanie pomocou Na2 SO4 a PEG 4000; 5. dráha: negatívna kontrola; 6. dráha: 

prezrážanie pomocou (NH4)2 SO4; 7. dráha: negatívna kontrola 

 

Záver 

V tejto práci sa nám podarilo v úspešne vyprodukovať aktívnu wild-type Taq DNA 

polymerázu v bunkách E. coli BL21(DE3) s plazmidom pET28a. Aktivitu Taq DNA 

polymerázy sme overili pomocou PCR, kde sme jasne dokázali, že naša polymeráza je aktívna, 

teda dokáže amplifikovať DNA.  
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Abstract 

Production of CysPc domain from DEK1 calpain in ArcticExpress (DE3) expression system 

DEK1 is a large membrane protein, belonging to the family of calpain proteases. It is essential for correct 

assymetric divisions and positional cell specification. Null mutations of dek1 lead to the inability of the system to 

divide asymetrically during early embryogenesis, leading to the absence of embryonic epidermis and subsequent 

early lethality of such cells. Due to the fact that DEK1 determines the identity and also the size of cells in specific 

parts of the plant, its controlled activity could find aplication in the biotechnology industry in controlling the 

properties of individual tissues. In this work, we focused on the production of CysPc domain from DEK1 protein 

using ArcticExpress (DE3) strain and its subsequent purification using affinity chromatography and ion exchange 

chromatography, thanks to which we achieved increased purity of the protein. 

 

Keywords: DEK1 calpain; heterolougs epression; purification; ArcticExpress (DE3) 

 

Úvod a formulácia cieľa 

DEK1 je jediným známym predstaviteľom rastlinných kalpaínov – cysteínových 

proteáz závislých od katiónov vápnika. Je to 240 kDa veľký multi-doménový proteín, zložený 

z 23 transmembránových domén prerušených slučkou, linkera dlhého 600 aminokyslín 

a kalpaínovej domény pozostávajúcej z katalyticky aktívnej domény CysPc a regulačnej 

domény C2L [1].  

 Štúdiami  na kukurici sa zistilo, že dek1 gén je esenciálny pre vývoj aleurónovej vrstvy 

a že u nulových mutantov táto vrstva úplne chýba. Zároveň má dôležitú úlohu pre zabezpečenie 

správnej orientácie roviny bunkového delenia počas počiatočného vývinu rastliny, ktoré je 

esenciálne pre vytvorenie trojdimenzionálnej štruktúry [2].  

Aj napriek jeho zjavným veľmi dôležitým úlohám však stále nie sú známe jeho funkcie 

na molekulárnej úrovni. Na úplné určenie týchto funkcií je  potrebné rozlúštiť atómovú 
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štruktúru DEK1. K tomu je nevyhnutný dostatok tohto proteínu v čo najčistejšej forme, preto 

bola naším hlavným cieľom produkcia fragmentov DEK1, konkrétne jeho CysPc domény a jej 

následná purifikácia.  

Ako expresný systém sme zvolili bunky ArcticExpress (DE3), ktoré boli skonštruované 

na prekonanie problémov s nerozpustnosťou proteínov. Jednou zo stratégií ako je možné zvýšiť 

rozpustnosť proteínu je kultivácia pri nižšej teplote. E. coli však na takéto podmienky nie je 

stavaná, pretože jej chaperoníny GroEL a GroES, ktoré sú zodpovedné za správne poskladanie 

a stabilitu proteínov, strácajú pri nižších teplotách aktivitu. ArcticExpress (DE3) však 

koexprimujú chaperoníny adaptované na optimálnu teplotu rastu pri 4°-12°C [3].  

 

Materiál a metódy 

 Prácu sme začali prípravou chemokompetentných buniek ArcticExpress (DE3) 

opracovaním 100 mmol.dm-3 roztokmi CaCl2 a MgCl2, do ktorých sme následne transformovali 

plazmid pOpinm-CysPc metódou teplotného šoku. Plazmid obsahoval sekvenciu pre 

polyhistidínovú značku (6xHis), fúzny proteín MBP, rezistenciu na ampicilín a gén pre CysPc 

doménu. Následne sme vykonali heterologickú expresiu, pri ktorej sme kultúru nechali rozrásť 

pri 37°C a po dosiahnutí OD600 = 0,5 sme indukovali expresiu pomocou 1 mmol IPTG 

a exprimovali proteín pri 12°C počas noci. Ráno sme kultúru centrifugovali a pelet 

homogenizovali ultrazvukom v sonikačnom roztoku s obsahom 0,5 mol.dm-3  NaCl a 50 

mmol.dm-3  TrisHCl. Na homogenizáciu sme zvolili amplitúdu 30° a čas 9 minút 15 sekúnd, 

pričom každá minúta bola rozdelená na 15 sekundový pulz a 45 sekundové chladenie.  

 Vzniknutý supernatant sme purifikovali prostredníctvom afinitnej chromatografie na 

imobilizovaných iónoch kovu (IMAC) na prístroji ÄKTA avant 150 s použitím 5 ml kolóny 

HiTrapTM FF. Kolóna sa najprv nabila nikelnatými iónmi a premyla ekvilibračným roztokom 

(0,5 mol.dm-3  NaCl a 50 mmol.dm-3  Tris-HCl s ph 7,5). Následne sa prostredníctvom pumpy  

naniesla vzorka, pričom nezachytená frakcia (flow-through) bola odoberaná automatickým 

frakčným zberačom. V poslednom kroku sa kolóna premyla elučným roztokom s imidazolom, 

ktorý vďaka svojej vyššej afinite k niklu vytlačil náš proteín z kolóny, a ten sa odobral vo forme 

elučnej frakcie. 

 Na ďalšie prečistenie sme zvolili iónomeničovú chromatografiu, ktorá prebiehala na 

rovnakom prístroji, s využitím kolóny HiTrapQTM FF, naplnenej anexovým médiom Q 

SepharoseTM Fast Flow. Po premytí kolóny deionizovanou vodou a ekvilibračným roztokom 

(20 mmol.dm-3 Tris.HCl, pH=6,5) sa naniesla vzorka pomocou vzorkovacej pumpy, kolóna sa 

znovu premyla ekvilibračným roztokom a následne došlo k elúcii, ktorá bola vykonávaná 
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skokovým zvyšovaním gradientu NaCl (od 130 mmol.dm-3 do 350 mmol.dm-3) v elučnom 

roztoku (20 mmol.dm-3 TrisHCl, 1 mol.dm-3  NaCl). 

  

Výsledky a diskusia 

Na obr. 1 možno vidieť výsledok expresie v objeme 400 ml a následnú afinitnú 

chromatografiu. Do vzniknutej solubilnej frakcie po homogenizácii buniek ultrazvukom sme 

pred začiatkom pridali imidazol v koncentrácii 5 mmol.dm-3 a počas premývania kolóny po 

naviazaní vzorky bol pridávaný 20 mmol.dm-3 imidazol, aby došlo k odmytiu slabo a 

nešpecificky naviazaných proteínov. Elúciu sme vykonávali použitím imidazolu v koncentrácii 

0,5 mol.dm-3. Vzniknuté frakcie po purifikácii sme spolu so vzorkami analyzovali na SDS-

PAGE, pričom vzniknutý pelet po homogenizácii sme premývali 1 hodinu v 2% SDS.  

 

 

 
Obr. 1. Expresia domény MBP-CysPc z plazmidu pOpinm v bunkách ArcticExpress (DE3) pri teplote 

12°C, v objeme 400 ml a následná afinitná chromatografia 1. proteínový štandard, 2. nultá hodina expresie, 

3. koniec expresie (približne 16. hodina), 4. pelet, 5. supernatant, 6. flow-through, 7. wash, 8. elúcia 

 

Z obrázku číslo 1 vyplýva, že po prvej IMAC nedošlo k viditeľnému prečisteniu 

vzorky, preto sme elučnú frakciu podrobili druhej afinitnej chromatografii na 1 ml kolóne, 

pričom tentokrát sme do vzorky pridali imidazol v koncentrácii 10 mol.dm-3 a počas 

premývania kolóny 50 mmol.dm-3 imidazol (obr. 2). Na základe výsledkov z programu Gel 

analyzer, môžeme úsúdiť že po prvej purifikácii tvoril náš proteín v elučnej frakcii 36,57% zo 

všetkých prítomných proteínov a po druhej až 50,85%. 
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Obr. 2. Purifikácia proteínu MBP-CysPc pomocou afinitnej chromatografie 1. proteínový štandard, 2. 

elúcia po prvej purifkácii, 3. flowthrough po druhej purifikácii, 4. wash po druhej purifikácii, 5. elúcia po druhej 

purifikácii 

 

Na väčšie prečistenie sme vzorku ďalej purifikovali pomocou anexovej iónomeničovej 

chromatografii na 1 ml kolónke HiTrapQTM FF Q na prístroji ÄKTA avant 150. 

 

 

 
Obr. 3. Iónomeničová chromatografia proteínu MBP-CysPc 

1. proteínový štandard, 2. elúcia z druhej purifikácie po dialýze 3., 4., 5.: elúcia pri 130 mmol.dm-3 NaCl, 

 

Na obr. 3 môžeme vidieť výsledok iónomeničovej chromatografie, kde bol na elúciu 

použitý zvyšujúci sa gradient koncentrácie soli, čím sme získali viacero elučných frakcií. 
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Najlepší výsledok sme získali pri koncentrácii NaCl = 250 mmol.dm-3, ktorej zodpovedá elučná 

frakcia v dráhe 6. Po analýze tejto dráhy v programe Gel analyzer sme zistili, že náš proteín 

CysPc po tejto purifikácii tvoril 63,4% zo všetkých prítomných proteínov vo vzorke, takže sa 

nám vzorku podarilo veľmi pekne prečistiť. 

 

Záver 

Použitím kmeňa ArcticExpress (DE3) sa nám úspešne sa  podarilo vyprodukovať CysPc 

doménu proteínu DEK1 v solubilnej forme a následne sme tiež niekoľkými krokmi purifikácie 

dosiahli jej dostatočné prečistenie. 
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Zoznam použitej literatúry 

[1]  Ahn J., Kim M., Lim J., et al. (2004) Plant. J. 38, p. 969 

[2]  Lid S. E., Gruis D., Jung R., et. al. (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99(8), p. 5460 

[3]  Ferrer M., Lünsdorf H., Chernikova T. N., et al. (2004) Mol. Microbiol. 53(1), p. 167 

  



 

287 
 

Vplyv elektromagnetického poľa a miR-34a-5p na proliferáciu, migráciu a 

expresiu cry1 v bunkovej línii kolorektálneho karcinómu DLD1 

 

Soňa Jendrisková, Iveta Herichová 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie 

a etológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

jendriskova1@uniba.sk 

 

 

Abstract 

Effect of the electromagnetic field and miR-34a-5p on proliferation, migration and expression of cry1 in 

the colorectal carcinoma cell line DLD1 

miRNAs and the circadian system were previously found to be involved in the regulation of colorectal 

cancer (CRC). We discuss the possible procarcinogenic effect of electromagnetic field (EMF) in the context of 

the electromagnetic-sensitive molecule, cryptochrome (cry1). Therefore, we investigated the effect of miR-34a-

5p and EMF on migration, proliferation and gene expression of cry1 in CRC cell line DLD1 under in vitro 

conditions. Changes in migration of DLD1 cells, which were altered by the interaction of EMF and miR-34a were 

not observed. Transfection of mimic pre-miR-34a significantly inhibited proliferation of DLD1 cells after 24 h 

treatment in control condition while transfection of mimic pre-miR-34a in EMF condition did not show an 

inhibition effect on proliferation of DLD1 cells. Moreover, transfection of mimic pre-miR-34a show a 

significantly increased level of cry1 only in EMF condition. 

 

Keywords: circadian; colorectal cancer; cry1; TP53 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hladiny miRNA, endogénne regulátory génovej expresie, môžu byť ovplyvnené 

rôznymi patologickými ochoreniami, vrátane kolorektálneho karcinómu (KRK) [1]. Hladina 

miR-34a-5p s tumorsupresorovými účinkami je v tkanivách KRK deregulovaná. Hasakova 

a kol. (2019) preukázali zvýšenú expresiu miR-34a-5p v nádorových tkanivách, na druhej 

strane Zhang a kol. (2017) dokázali zníženie expresie miR-34a-5p v nádorových tkanivách 

v porovnaní so zdravým priľahlým tkanivom. Oboma štúdiami bolo preukázané, že hladina 

miR-34a-5p je asociovaná s prítomnosťou metastáz. Navyše, hladina miR-34a-5p pozitívne 

koreluje s prežívaním pacientov [2-3]. 

Tumorsupresorový účinok miR-34a-5p bol preukázaný inhibíciou expresie regulátorov 

bunkového cyklu: cyklínu E2, cyklín dependentnej kinázy 6, transkripčného faktora E2F5 

a inhibíciou expresie antiapoptického proteínu Bcl-2. Fyziologický efekt transfekcie miR-34a-

5p in vitro bol dokázaný na úrovni inhibície proliferácie, migrácie, invazivity a metastázovania 

a tiež proapoptickým účinkom [4-5].  

Génová expresia môže byť ovplyvnená nielen endogénne, prostredníctvom miRNA, ale 

aj environmentálnymi faktormi – ako je elektromagnetické pole (EMF), ktoré Medzinárodná 
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agentúra pre výskum rakoviny (IARC) v roku 2011 klasifikovala ako potenciálne karcinogénne 

pre ľudí. Exitujú in vitro aj in vivo štúdie potvrdzujúce karcinogénny vplyv rádiofrekvenčného 

EMF no na druhej strane štúdie, ktoré nepreukazujú žiaden vplyv EMF na fyziologické 

parametre [6-9]. 

Expresia hodinového génu cryptochrome (cry1) je v tkanivách KRK signifikantne 

znížená v porovnaní so zdravým priľahlým tkanivom. Prežívanie pacientov s vyššími 

hladinami cry1 bolo signifikantne horšie v porovnaní s hodnotami expresie rovnými 

alebo menšími ako medián hodnôt expresie cry1 v sledovanej kohorte [10]. Zároveň existujú 

dôkazy o senzitivite cry1 na expozíciu EMF [11]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, či faktor EMF a miR-34a-5p prípadne interakcia 

faktorov prispieva k regulácii expresie cry1, bunkovej proliferácii a migrácii bunkovej línii 

kolorektálneho karcinómu DLD1. Zároveň bolo našim cieľom zistiť, či aplikácia miR-34a-5p 

a EMF môžu súvisieť s migráciou alebo proliferáciou buniek, keďže jednou z charakteristík 

nádorového bujnenia je zvýšená proliferácia a tiež zmeny v migračnej aktivite buniek.   

 

Materiál a metódy 

V in vitro pokusoch bola použitá bunková línia DLD1 odvodená od ľudských buniek 

KRK. Bunková línia DLD1 bola kultivovaná v médiu RPMI 1640 s 5 - 10% FBS a 

antibiotikami pri 37°C a 5% CO2. Po trypsinizácii, boli DLD1 bunky transfekované pomocou 

lipofektamínu (RNAiMAX reagent, Thermofisher, USA) transfekčnou zmesou, ktorá 

obsahovala mimic a/alebo inhibítor miR-34a, respektíve ich príslušnú negatívnu kontrolu 

rozpustenú v OptiMEM médiu (Thermofisher, USA). Transfekcia prebiehala podľa pokynov 

výrobcov (Thermofisher, USA). Finálna koncentrácia transfekovaných olíg v bunkovej 

suspenzii bola 100 nmol. Vysiate DLD1 bunky boli rozdelené podľa faktora EMF na kontrolnú 

a experimentálnu skupinu, ktorá bola vystavená pôsobeniu 2.4 GHz s intenzitou 70 mW/m2. 

Zdrojom EMF bol WiFi router D-Link GO-RT-N150 (2.4 GHz), ktorý bol umiestnený v 

inkubátore, pričom platničky s DLD1 bunkami boli od zdroja vzdialené 6 cm. Bunky 

v kontrolnej skupiny boli obalené izolačnou fóliou YSHIELD HNV100. Ostatné podmienky 

boli pre obe skupiny rovnaké. Transfekované oligá: hsa-pre-miR-34a mimic (AM17100), hsa-

pre-miR-34a negative control (AM17111), hsa-miR-34a-5p mimic (4464066), hsa-miR-34a-

5p negative control (4464058), hsa-miR-34a-5p inhibitor (4464084).  

Za účelom analýzy migrácie DLD1 buniek boli na 24 jamkové platničky vysiate 

transfekované DLD1 bunky. Následne, po 24 hod inkubácii, bola urobená wound healing esej. 

Vytvorené jazvy boli dokumentované pomocou mikroskopu NIB-100F (NOVEL, Čína) a 
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programu BEL Capture 3.2 (NOVEL, Čína) hneď po vytvorení jazvy a po 24 hod inkubácii v 

podmienkach (EMF aj kontrola). Migrácia buniek bola vyhodnotená pomocou programu 

TScratch (ETH, Švajčiarsko). 

Proliferácia DLD1 buniek bola hodnotená 24 hod po vysiatí transfekovaných DLD1 

buniek. Pričom transfekované DLD1 bunky boli inkubované v kontrolných podmienkach aj 

v podmienkach EMF. Na analýzu proliferačnej aktivity bol použitý kit CellTiter 96 AQueous 

Cell Proliferation Assay (Promega, USA). Po 3 hod inkubácii DLD1 buniek s roztokom 

MTS/PMS bola spektrofotometricky odmeraná absorbancia pri 490 nm. 

Transfekované DLD1 bunky určené na izoláciu mRNA a miRNA boli inkubované 

v oboch podmienkach (kontrola, EMF) po dobu 48 hod(každá skupina bola hodnotená z 8 

jamiek 24 jamkovej platničky). Za účelom izolácie RNA z DLD1 buniek sme použili RNA-

reagent (MRC, USA) ďalej sme postupovali podľa pokynov výrobcu. Na polyadenyláciu bol 

použitý primer so sekvenciou 5' - CAGGTCCAGTTTTTTTTTTTTTTTVN - 3'. Reakčná zmes 

(na jednu vzorku) sa skladala z: 1,3 μl vody, 4 μl 5x buffer, 2 μl 25 mM MnCl2, 2 μl 10 mM 

ATP a 0,7 μl enzýmu E-PUB 2U/μl. Na reverznú transkripciu bol použitý kit: Reverse 

Transcription System (Promega, USA). Génová expresia bola analyzovaná prostredníctvom 

real time PCR a kitu: QuantiTect SYBR Green PCR Kit (1000) (QIAGEN, Nemecko). Celkový 

počet cyklov reakcie bol 40 s programom: aktivácia (95°C, 15 min), denaturácia (94°C, 15s), 

anelácia (s17,cry1: 49°C, 30s; hsa-miR-34a-5p: 60°C, 30s), syntéza (s17,cry1: 72°C, 30s; hsa-

miR-34a-5p: 70°C, 30s), záverečná syntéza (s17,cry1: 72°C, 2 min; hsa-miR-34a-5p: 70°C, 2 

min). Pomocou real time PCR bola odmeraná expresia génu cry1, miR-34a-5p. Dáta boli 

normalizované na housekeeper s17. 

Na štatistické vyhodnotenie experimentov sme použili dvojfaktorovú ANOVU (faktor 

EMF a faktor transfekovaných olíg) a Tuckey post hoc test. Za signifikantne preukazné boli 

považované rozdiely vykazujúce p < 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Preukázali sme signifikantný vplyv interakcie elektromagnetického poľa a miR-34a-5p 

v bunkovej línii DLD1 na expresiu hodinového génu cry1. Transfekcia mimic pre-miR-34a 

v skupine s faktorom EMF viedla k signifikantne zvýšenej expresii cry1 (p < 0,05) v porovnaní 

s negatívnou kontrolou  (NC_pre, NC_m) (Obr. 1.). Na druhej strane, aplikácia mimic pre-

miR-34a v kontrolných podmienkach nezmenila expresiu hodinového génu cry1 (Obr. 1.).  

Naše výsledky preukázali signifikantný vplyv interakcie transfekovaných olíg a EMF 

na proliferáciu DLD1 buniek. Aplikácia funkčného analógu pre-miR-34a znížila proliferáciu u 



 

290 
 

kontrolných (p < 0,05) ale nie u EMF vystavených DLD1 buniek (Obr. 2.). Transfekcia 

funkčného analógu pre-miR-34a do DLD1 buniek v skupine s faktorom EMF preukázala trend 

(p = 0,06) k zvýšeným hodnotám proliferačnej aktivity v porovnaní s jej negatívnou kontrolou.   

 

 
 

Obr. 1. Expresia hodinového génu cry1 Transfekcia mimic pre-miR-34a v skupine s faktorom 

elektromagnetického poľa (EMF) viedla k upregulácii cry1 v porovnaní s negatívnou kontrolou (NC_pre) aj s 

(NC_m). Expresia cry1 po aplikácii mimic pre-miR-34a bola signifikantne vyššia v skupine v s faktorom EMF 

v porovnaní so skupinou v kontrolných podmienkach (Control) (ANOVA, Tukey post hoc test, p < 0,05) 

 

 
 

Obr. 2. Analýza proliferačnej aktivity DLD1 buniek Transfekcia mimic pre-miR-34a v skupine 

s kontrolnými podmienkami (Control) viedla k zníženiu proliferačnej aktivity v porovnaní s jej príslušnou 

negatívnou kontrolou (NC_pre) (ANOVA, Tukey post hoc test, p < 0,05). Proliferačná aktivita po aplikácii 

mimic pre-miR-34a preukázala trend k zvýšeným hodnotám (p = 0,06) v porovnaní s jej negatívnou kontrolou 

(NC_pre) a po aplikácii mimic pre-miR-34a bola proliferácia signifikantne vyššia v skupine v s faktorom 

elektromagnetického poľa (EMF) v porovnaní so skupinou v kontrolných podmienkach (Control) (ANOVA, 

Tukey post hoc test, p < 0,01) 

 

Naše výsledky sú v súlade so štúdiou, kde aplikácia funkčného analógu miR-34a-5p 

viedla k signifikantne zníženej proliferácii v porovnaní s negatívnou kontrolou v bunkovej línii 

KRK - HCT116. Znížená proliferačná aktivita vplyvom aplikovanej miR-34a bola dokázaná aj 

v bunkovej línii KRK - SW480, ktorá má mutovaný gén TP53 [5,12]. V dostupnej literatúre 

zatiaľ nie sú výsledky naznačujúce, že by EMF stimulovalo proliferačnú aktivitu, napriek tomu 

sme v našej štúdii pozorovali neprítomnosť inhibície proliferácie aplikovanou pre-miR-34a 

v skupine s faktorom EMF. Filipovic a kol. (2014) dokázali opačný efekt pôsobenia EMF na 
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proliferáciu buniek, a teda, že expozícia 50 Hz s výstupným napätím 9.1 V a prúdovým 

zosilňovačom do 1A na bunkovú líniu SW480 viedla k signifikantne zníženej proliferácii v 

porovnaní s kontrolou. Tento efekt však nebol potvrdený na bunkovej línii HCT116 [13].  

Mazzoccoli a kolektív (2016) potvrdili, že po ektopickej expresii cry1 bola 

v bunkových líniách KRK (HT29 a SW480) signifikantne zvýšená proliferácia buniek 

v porovnaní s kontrolou. Vyššia miera proliferačnej aktivity bola po ektopickej expresii cry1 

u bunkových línií s mutovaným génom pre p53 (HT29 a SW480) v porovnaní s bunkovými 

líniami s wildtype TP53 (CaCo2 a HCT116) [10]. V dostupnej literatúre nie je známa priama 

regulácia cry1 prostredníctvom miR-34a. In silico analýza uvádza, že expresia cry1 môže byť 

inhibovaná prostredníctvom miR-34a-5p [14], avšak naša analýza to nepotvrdila (Obr.1.). 

Naopak, potvrdili sme upreguláciu cry1 po aplikácii pre-miR-34a, ale len v súčinnosti s EMF 

. 

Domnievame sa, že súčinnosť faktorov pôsobenie EMF a pre-miR-34a môže viesť 

k dereguláciám génovej expresie cry1 a pravdepodobne aj iných génov. Naša štúdia poukazuje 

na možnú dereguláciu účinkov tumorsupresorovej miR-34a-5p vplyvom EMF. Predpokladáme 

tak na základe toho, že znížená proliferácia bola potvrdená aplikáciou pre-miR-34a len 

v kontrolných podmienkach, a nie v podmienkach EMF. Zároveň, transfekcia pre-miR-34a do 

bunkovej línie DLD1 mala vplyv na expresiu cry1 len v skupine EMF, a nie v kontrolných 

podmienkach. Navyše, existujú dôkazy o senzitivite cry1 na expozíciu EMF [11]. Napriek 

tomu, že výsledky štúdií analyzujúce vplyv EMF aj v súvislosti s inými faktormi nie sú 

konzistentné, a nie je známy ani možný mechanizmus pôsobenia EMF na nádorové bunky, 

naša štúdia poukazuje na možný negatívny účinok elektromagnetického poľa a to aj 

v súvislosti s aplikáciou miR-34a-5p.   

Účinok miR-34a-5p v súčinnosti s faktorom EMF na expresiu cry1 je možné 

hypoteticky vysvetliť tak, že elektromagnetické pole môže ovplyvňovať interakciu medzi pre-

miR-34a a inhibítorom cry1. Interakcia faktorov miR-34a a EMF nemala vplyv na migračnú 

aktivitu DLD1 buniek. V dostupnej literatúre sa však uvádza, že transfekcia miR-34a-5p do 

bunkovej línie HCT116 viedla k signifikantne zníženej migračnej aktivite. Na druhej strane, 

zníženie migračnej aktivity nepotvrdili v bunkovej línii HCT116, ktorá mala mutovaný gén 

TP53. Bunková línia DLD1 použitá v našom experimente má tiež mutáciu v géne pre 

tumorsupresor p53. Predpokladáme, že práve kvôli mutácii v géne pre p53 sme v našom 

experimente nepozorovali inhibíciu migračnej aktivity po aplikácii miR-34a-5p. Naše výsledky 

tiež ukazujú, že faktor EMF neovplyvňuje migračnú aktivitu DLD1 buniek. Avšak, v dostupnej 

literatúre bola potvrdená regulácia migračnej aktivity na bunkovej línii keratinocytov (HaCaT), 
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kde expozícia EMF (0,5 V/cm) po 15 min viedla k zvýšenej rýchlosti migrácie buniek a 

migrácii smerom k anóde [15]. 

Záver 

Naše výsledky ukazujú, že EMF v súčinnosti s miR-34a-5p má kapacitu ovplyvňovať 

fyziologické parametre ako génová expresia a proliferácia buniek. Transfekcia pre-miR-34a 

signifikantne znížila proliferáciu v porovnaní s jej negatívnou kontrolou v kontrolných 

podmienkach, avšak nie v skupine s faktorom EMF. Analýza tiež potvrdila upreguláciu 

hodinového génu cry1 po aplikácii funkčného analógu pre-miR-34a v porovnaní s negatívnou 

kontrolou v skupine s faktorom EMF. Na druhej strane, efekt zvýšenej expresie cry1 nebol 

preukázaný v kontrolných podmienkach. V našej práci sme nepotvrdili vzťah medzi miR-34a-

5p a EMF na migráciu DLD1 buniek. 
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Abstract 

Consequences of dim light at night on leukocyte recruitment into the kidney and renal inflammation in 

rats 

In modern society exposure to dim light at night (dLAN) is a widespread phenomenon. Circadian 

disruption is associated with increased risk of various diseases and chronodisrupted immune function may 

represent potential link between light pollution and negative health outcomes. In our study, Wistar rats were kept 

either under control light/dark cycle (12:12h) or exposed to dLAN (~2 lux during the dark phase). We analysed 

the effects of dLAN on neutrophil and macrophage recruitment into renal cortex and markers of renal 

inflammation under steady-state and upon lipopolysaccharide (LPS, 1mg/kg) injection at the beginning of passive 

(ZT2) or active (ZT14) phase. LPS challenge increased the expression of nuclear factor kappa B subunits and 

CD68 and promoted macrophage and neutrophil infiltration into the renal cortex in both control and dLAN-

exposed rats. Rats exposed to dLAN showed higher neutrophil counts in the renal cortex compared to controls 

during passive phase. Altered time-of-day dependent neutrophil migration into tissues may affect susceptibility to 

noxious stimuli.  

 

Keywords: inflammation; neutrophils; macrophages; dim light at night  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Väčšina fyziologických a behaviorálnych aktivít cicavcov vykazuje pravidelný 

cirkadiánny (24 hodinový) rytmus. V reakcii na pravidelné striedanie cyklu svetla a tmy (LD 

cyklus) sa u cicavcov dominantným synchronizačným signálom stalo svetlo [1]. Svetelná 

informácia zachytená retinou je neuronálnou dráhou, retinohypotalamickým traktom, vedená 

do centrálneho oscilátora - suprachiazmatických jadier (SCN) v hypotalame. Rytmus neurónov 

v SCN prostredníctvom humorálnych a neurálnych výstupov synchronizuje periférne 

oscilátory, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tkanivách a bunkách imunitného systému [2].  

Denná variabilita na úrovni imunitného systému zabezpečuje optimálny imunitný 

dohľad a efektívnu obranu organizmu pred poškodzujúcimi vplyvmi. Vo všeobecnosti je 

imunitný systém reaktívnejší na poškodzujúce stimuly počas aktívnej fázy dňa [3, 4], pričom 

najvyššia mortalita v dôsledku podania letálnej dávky patogénu bola pozorovaná na prechode 

medzi pasívnou a aktívnou fázou v porovnaní s inými časmi dňa [5]. Sila imunitnej odpovede 

je podmienená dennou variabilitou v počte leukocytov v krvi a tkanivách aj od fázy dňa 

závislou indukovanou produkciou prozápalových cytokínov [4, 5]. Neutrofily a monocyty 
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predstavujú kľúčové imunitné bunky zapojené do rýchlej odpovedi organizmu na zápalový 

stimul. Počas pasívnej fázy vo vyššom počte cirkulujú v krvi zatiaľ, čo počas aktívnej ich počet 

v cirkulácii klesá v dôsledku migrácie do periférnych tkanív [2, 6].  Ich prestup z cirkulácie do 

tkanív je sprostredkovaný zvýšenou expresiou adhezívnych molekúl na cievnom endoteli 

v tejto fáze dňa [6]. Experimentálne, ale aj epidemiologické štúdie spájajú narušenie  

svetelného režimu so zvýšeným rizikom chronických zápalových ochorení [7], pričom ich 

rozvoju môžu predchádzať zmeny na úrovni imunitného systému. V našich predchádzajúcich 

prácach sme ukázali, že vystavenie tlmenému svetlu počas noci (dLAN) prechodne oslabuje 

rytmus teploty tela a dereguluje febrilnú odpoveď [8],  narúša dennú variabilitu cirkulujúcich 

neutrofilov, a rovnako aj ich od fázy dňa závislú reaktivitu na stimuláciu s lipopolysacharidom 

(LPS) [9]. Preto cieľom tejto práce bolo analyzovať vplyv expozície dLAN na  LPS-

indukovanú renálnu infiltráciu neutrofilov a makrofágov ako efektorov vrodenej imunity a na 

renálne markery asociované so zápalom.  

 

Materiál a metódy 

V experimente boli použité samce potkanov kmeňa Wistar z chovnej stanice Ústavu 

experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá Voda, SR. Zvieratá boli chované 

v priestoroch akreditovaného zverinca na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie a krmivo pre 

hlodavce a vodu mali k dispozícii ad libitum. Experiment bol schválený Etickou komisiou pre 

výskum na animálnych modeloch PRIF UK a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 

SR. 

Potkany boli rozdelené na kontrolnú skupinu s režimom svetlo:tma 12:12 h (LD: L 

~150 lux; D = 0 lux) a skupinu vystavenú tlmenému svetlu počas noci (dLAN: L ~150 lux; D 

~2 lux). Po dvoch týždňoch v experimentálnom režime bola polovica potkanov stimulovaná 

i.p. injekciou LPS (E.coli, sérotyp 01111:B4; Sigma-Aldrich) v dávke 1 mg/kg hmotnosti tela 

a druhej polovici bol aplikovaný sterilný fyziologický roztok (FR). Zvieratá boli stimulované 

buď na začiatku pasívnej (ZT2) alebo aktívnej fázy (ZT14) dňa. V krvi sme 24 h po LPS 

stimulácii analyzovali počet jednotlivých populácií leukocytov a funkčnú aktivitu neutrofilov 

[9]. Po deviatich dňoch boli potkany opätovne ovplyvnené s LPS alebo FR v ZT2 alebo ZT14 

a po 3 h sme analyzovali akútnu imunitnú odpoveď na úrovni infiltrácie obličiek imunitnými 

bunkami.  Zvieratá boli v celkovej izofluránovej anestéze dekapitované a boli im odobraté 

obličky. Časť obličiek sme po odbere zafixovali v 4% paraformaldehyde, zaliali 

kryoprotektívnym médiom a uskladnili pri -80°C. Na 8 µm rezoch obličiek (Microm HM520) 
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sme pomocou imunofluorescencie analyzovali špecifické markery makrofágov (CD68) a 

neutrofilov (myeloperoxidázu, MPO). Primárne protilátky anti-CD68 (1:100; BioRad) a anti-

MPO (1:25; Abcam) sme inkubovali cez noc pri 4°C. Na druhý deň sme na rezy aplikovali 

fluorescenčne značené sekundárne protilátky. Makrofágy sme vizualizovali pomocou 

sekundárnej protilátky Alexa Fluor 660 (1:750; Thermo Fisher Scientific) a neutrofily 

pomocou sekundárnej protilátky Alexa Fluor 488 (1:500; Thermo Fisher Scientific). Jadrá sme 

zafarbili s 4′,6-diamidino-2-phenylindolom (DAPI 1:10 000; Roche) a pomocou montovacieho 

média (Fluoromount-G™; Invitrogen) sme prilepili krycie sklíčka. Pozitívne signály sme 

analyzovali pomocou mikroskopu ZEISS (Carl Zeiss) a softvéru ZEISS ZEN (Carl Zeiss) 

a hodnotili sme ich na 60 náhodných snímkach obličkovej kôry. Výsledný počet buniek sme 

prerátali na plochu 1 mm2. Ďalšiu časť obličiek sme ihneď po odbere zmrazili v tekutom dusíku 

a uskladnili pri teplote -80°C. Western blotom sme hodnotili expresiu proteínov - CD68, 

lipokalínu asociovaného s neutrofilnou želatinázou (NGAL) a fosforylovanú 

a nefosforylovanú formu podjednotky p65 nukleárneho faktora kappa B (NF-κB). Po 

homogenizácii obličiek v sacharózovom pufri s inhibítormi proteáz a fosfatáz sme 

koncentráciu proteínov v homogenáte stanovili BCA kitom podľa postupu od výrobcu 

(PierceTM BCA Protein Assay Kit, Thermo Fisher Scientific). Na gél sme nanášali 20 μg 

(CD68, lipokalín) alebo 60 ug (NF-κB) proteínov a po separácii sme ich preniesli na 

nitrocelulózovú membránu. Nešpecifické väzby sme blokovali 5% roztokom hovädzieho 

sérového albumínu (Serva) alebo roztokom 5% sušeného mlieka (Simandl, spol. s. r. o). 

Membrány sme inkubovali s primárnymi protilátkami (anti-CD68 1:1000, BioRad; anti-

lipocalin-2 1:1000,  anti-NF-κB p65 1:1000 a anti-NF-κB p65 (phosphoS536) 1:2000; Abcam) 

cez noc pri 4°C. Na druhý deň sme aplikovali sekundárne protilátky (1:2000, Cell Signaling 

Technology) a proteínové signály sme vizualizovali pomocou kitu (Clarity Western ECL 

substrate; Bio-Rad) a chemiluminiscenčného zobrazovacieho systému Vü-C (Pop Bio 

Imaging) a kvantifikovali pomocou softvéru Image Studio Lite Software (LI-COR 

Biosciences). Špecifické proteínové signály boli normalizované na základe proteínovej 

expresie glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH 1:5000; MilliporeSigma).  

Dáta sme štatisticky hodnotili pomocou dvojfaktorovej analýzy variancie s faktormi 

svetelný režim a stimulácia pomocou softvéru Statistica 7.0 (StatSoft, Inc., USA). Normálnu 

distribúciu dát sme overili Kolmogorov-Smirnovým testom. Za signifikantné boli považované 

rozdiely na hladine štatistickej významnosti p < 0,05. Údaje v grafoch sú zobrazené ako 

priemerné hodnoty ± stredné chyby priemeru (SEM). 
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Výsledky a diskusia 

Neutrofily predstavujú prvú obrannú líniu pred infekciou. Neutrofily patria medzi 

aktívne fagocyty, ktoré dokážu patogény eliminovať v procese oxidačného vzplanutia alebo 

uvoľnením látok s mikrobicídnym účinkom [10]. V prípade infekcie sú neutrofily prvé bunky, 

ktoré prestupujú do tkanív. Zistili sme signifikantne vyšší počet MPO+ buniek v kôre obličiek 

u potkanov po LPS stimulácii v čase ZT2 (F(1,25) = 70,09; p < 0,001) aj v ZT14 (F(1,25) = 9,26; 

p < 0,01) v porovnaní s potkanmi, ktorým bol podaný FR. Navyše, bez ohľadu na 

imunologickú stimuláciu, expozícia potkanov dLAN zvýšila prestup MPO+ buniek do obličiek 

počas svetlej fázy dňa (F(1,25) = 4,92; p < 0,05) (Obr. 1A). LPS stimulácia v ZT2 (F(1,25) = 30,55; 

p < 0,01) aj v ZT14 (F(1,25) = 23,47; p < 0,01) zvýšila počet CD68+ buniek v renálnom kortexe, 

avšak vplyv dLAN režimu sme nezaznamenali (Obr. 1B). Tieto výsledky sme potvrdili aj na 

úrovni proteínovej expresie CD68 v homogenátoch obličky (Obr. 1C). Granuly neutrofilov 

obsahujú aj lipokalín asociovaný so želatinázou, ktorý okrem bakteriostatického účinku slúži 

aj ako marker poškodenia obličiek [11]. Podanie LPS v ZT2 neovplyvnilo na proteínovú 

expresiu lipokalínu, a rovnako sme  nezaznamenali zmeny v dôsledku vystavenia dLAN 

režimu (Obr. 1C). 

 

 

 
Obr. 1. Infiltrácia neutrofilov a makrofágov a expresia proteínov asociovaných s renálnym zápalom 

v kôre obličiek Wistar potkanov 3 h po aplikácii fyziologického roztoku (FR) alebo lipopolysacharidu 

(LPS) v ZT2 alebo v ZT14 Počet MPO+ buniek (A) a CD68+ buniek (B) v kôre obličiek. Proteínová expresia 

lipokalínu a CD68 (C) v kôre obličiek Wistar potkanov 3 h po aplikácii FR alebo LPS v ZT2. Zvieratá boli 

chované na kontrolnom režime (LD) alebo vystavené tlmenému svetlu počas noci (dLAN). Biele šípky 

znázorňujú MPO+ alebo CD68+ bunky. Modrou farbou (DAPI) sú označené jadrá buniek. MPO – 

myeloperoxidáza; a. u. – arbitrárna jednotka; ZT0 (Zeitgeber time 0) – začiatok pasívnej fázy dňa. Dáta sú 

zobrazené ako priemer ± SEM. **p < 0,01; ***p < 0,001 pre rozdiel medzi FR a LPS 
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Nukleárny faktor kappa B tvorí rodina proteínov pôsobiacich ako transkripčné faktory, 

ktoré regulujú expresiu viacerých génov, vrátane cytokínov, chemokínov a imunoregulačných 

molekúl [11]. Funkčný NF-κB je heterodimér tvorený podjednotkami p65 a p50. Z hľadiska 

jeho funkcie je kľúčová fosforylácia podjednotky p65, ktorá nastáva v cytoplazme a komplex 

p65/p50 sa následne presúva do jadra, kde reguluje expresiu génov zapojených do zápalovej 

odpovede [13]. Na úrovni celkovej frakcie proteínov sme zaznamenali, že stimulácia s LPS 

zvýšila expresiu fosforylovanej podjednotky p65 (F(1,25) = 6,29; p < 0,05) (Obr. 2A) a rovnaký 

trend sme zaznamenali aj pri celkovej p65 (F(1,25) = 4,09; p = 0,05) (Obr. 2B). Expozícia dLAN 

neovplyvnila odpoveď fosforylovanej ani nefosforylovanej p65 po LPS stimulácii v ZT2. 

Literárne údaje ukazujú, že cirkadiánna disrupcia sa spája so zvýšenou indukovanou 

produkciou prozápalových mediátorov [14, 15], pričom táto deregulácia zápalovej odpovede 

môže vychádzať aj zo zmien v aktivácii NF-κB. V našej práci sme však nepreukázali zmeny 

v aktivácii NF-κB vplyvom dLAN. 

 

 

 
Obr. 2. Expresia NF-κB v kôre obličiek Wistar potkanov 3 h po aplikácii fyziologického roztoku (FR) 

alebo lipopolysacharidu (LPS) v ZT2. Expresia fosforylovanej formy podjednotky P-p65 (A); celková 

expresia podjednotky p65 (B); pomer expresie fosforylovanej a nefosforylovanej p65 (C). Zvieratá boli chované 

na kontrolnom režime (LD) alebo vystavené tlmenému svetlu počas noci (dLAN). a. u. – arbitrárna jednotka. 

Dáta sú zobrazené ako priemer ± SEM.  

 

Záver 

Naše výsledky ukázali, že vystavenie tlmenému svetlu počas noci zvýšilo prestup 

neutrofilov do kôry obličky špecificky počas pasívnej fázy dňa u nestimulovaných aj LPS 
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stimulovaných potkanov. Keďže v stave homeostázy biele krvinky vykazujú vyššiu migráciu 

do tkanív na začiatku aktívnej ako pasívnej fázy dňa, na základe získaných dát môžeme 

predpokladať, že dLAN expozícia posunula denný rytmus v prestupe neutrofilov do obličky. 

Tento efekt však neovplyvnil LPS indukovanú imunitnú odpoveď na úrovni infiltrácie 

neutrofilov a makrofágov do obličiek, ako aj renálnej expresie NF-κB. 
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Abstract 

Testing of the effect of bioactive substances MHGF-68 by MTT and XTT tests on NIH3T3 and 

Hepa1c1c7 cell lines 

MHGF-68 are biologically active substances prepared by infecting BHK-21 cells with MHV-68 virus 

under non-permissive conditions (41 °C), first discovered in 2015 by Šupolíková et al. MHGF-68 activity was 

manifested by the ability to change cell morphology, i.e. the normal phenotype to a transformed or suppresses the 

transformed phenotype of tumor cells. The aim of our experiments was to monitor the proliferative and 

antiproliferative activity of selected MHGF-68 fractions extracted by SPE - solid phase extraction (various 

columns, for example C8, cyano, phenyl, amino, Oasis HLB and Strata X) on cell lines. We selected different 

fractions with proliferative and antiproliferative activity. Our first pilot results showed significant findings in MTT  

and XTT test. We confirmed the proliferative and antiproliferative properties of selected SPE-treated MHGF-68 

fractions on NIH 3T3 and Hepa1c1c7 by MTT and XTT test. 

 

Keywords:  MHV-68 – bioactive substances MHGF-68; cell lines; MTT test; XTT test 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Biologicky aktívne látky asociované s myšacím gamaherpesvírusom 68 boli 

objavené v roku 2015 s označením MHGF-68 [1]. Spomínané bioaktívne látky sú produkované 

za nepermisívnych, alebo semipermisívnych podmienok počas replikácie vírusu pri teplote 

41°C. Treba taktiež spomenúť, že niektoré bunky predstavujú nepermisívny systém pre 

replikáciu herpesvírusov [1,2]. MHGF-68 a ich biologická aktivita spôsobuje dvojaký efekt na 

bunkových líniách. Normálne, netransformované bunky môžu získať v prítomnosti týchto 

látok transformovaný fenotyp a zároveň sa môže zmeniť fenotyp transformovaných buniek na 

normálny, netransformovaný fenotyp [1]. Biologicky aktívne látky, ktoré prezentujeme v 

predloženom príspevku boli pripravené extrakciou tuhou fázou (Solid Phase Extraction – SPE). 

SPE je selektívne zadržiavanie látok z kvapalnej fázy tuhou fázou, tzv. sorbentom, cez rôzne 

druhy kolón. Použité boli rôzne druhy kolón, ako napríklad C8, C18-E, kyano, fenyl, amino a 

Strata X [3, 4]. Okrem zmeny fenotypu buniek sú biologicky aktívne látky MHGF-68 schopné 

zvyšovať proliferačnú aktivitu bunkových línií, alebo naopak, túto proliferačnú aktivitu 

potláčať [5]. 
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 Cieľom našich experimentov bolo sledovať proliferačnú a proliferáciu 

potláčajúcu aktivitu vybraných frakcií MHGF-68 po SPE na 2 bunkových líniách (nádorová 

bunková línia Hepa 1c1c7 a nenádorová bunková línia NIH 3T3). Za týmto účelom sme použili 

MTT a XTT test na stanovenie viability, cytotoxicity a proliferácie bunkových línií. 

 

Materiály a metódy 

 NIH3T3 – stabilizovaná adherentná bunková línia, fibroblastové bunky, 

nenádorová línia derivovaná z myšacích embryonálnych buniek 

 Hepa1c1c7 – stabilizovaná adherentná bunková línia, epiteliálne bunky, 

nádorová línia derivovaná z hepatocelulárneho karcinómu myší 

 MHGF-68 – biologicky aktívne látky získané pri kultivácii buniek infikovaných 

vírusom MHV-68 za nepermisívnych podmienok 

MTT test – kolorimetrická metóda na stanovenie viability, cytotoxicity a proliferácie 

buniek. Princípom metódy je použitie farbičky MTT (3-[4,5-dimetyltiazol-2-yl]-2,5-

difenyltetrazolium bromid), ktorá je redukovaná v metabolicky aktívnych bunkách 

mitochondriálnymi dehydrogenázami a redukčnými činidlami na purpurovo sfarbenú 

zrazeninu formazanu. Na rozpustenie formazanu je potrebné použiť silný detergent. Ako 

rozpúšťadlo sme teda použili dimetylsulfoxid (DMSO). Stupeň zafarbenia roztoku sme 

vyhodnotili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 570 nm. Po 24 hodinách od založenia buniek 

na 96 jamkovú platničku (10 000 buniek na 1 jamku) sme odsali médium o objeme 100 µl 

(DMEM + 7% FCS, 2% PSA) a nahradili frakciami riedenými v DMEM s obsahom 2% FCS 

a 2% PSA o objeme 100 µl. Hodnota nameranej absorbancie je priamo úmerná počtu živých 

buniek, čo znamená, že čím je roztok tmavší, tým je v roztoku viac živých buniek.  

XTT test – na prevedenie XTT testu sme použili komerčne dostupný  kit, určený na 

zistenie miery proliferácie buniek. XTT test je kolorimetrická metóda umožňujúca sledovať 

bunkovú metabolickú aktivitu. Počas tohto testu je XTT soľ (2,3-bis(2-metoxy-4-nitro-5-

sulfofenyl)-2H-tetrazolium-5-karboxyanilid) redukovaná na formazan pomocou dehydrogenáz 

v metabolicky aktívnych bunkách. Táto redukcia prebieha iba v biologicky aktívnych bunkách, 

čiže miera sfarbenia roztoku priamo vykazuje počet živých buniek. Stupeň sfarbenia roztoku 

sme vyhodnotili spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 490 nm. 

 

Výsledky a diskusia 

Kolorimetrický test MTT sme uskutočnili na 94 frakciách MHGF-68. Na základe 

nameraných hodnôt absorbancie sme vybrali 5 frakcií s najvyššou proliferačnou aktivitou na 
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bunkových líniách a 5 frakcií, ktoré inhibovali proliferáciu buniek. Výsledky MTT v časovom 

intervale 72 hodín naznačujú, že najvýraznejší antiproliferačný efekt pri línií Hepa1c1c7 mali 

frakcie 26, 28, 48, 49 a 50 (zachytené na Oasis HLB kolóne) a najvýraznejší proliferačný efekt 

bol zaznamenaný pri frakciách 58, 96 (nezachytené na fenyl kolóne) a 34, 44 (nezachytené na 

Oasis HLB kolóne) a 140 (nezachytená na Strata X kolóne). Pri experimente na bunkovej línií 

NIH3T3 bol pozorovaný najvýraznejší antiproliferačný efekt pri frakciách 32 (nezachytená na 

Oasis HLB kolóne), 108 (zachytená na fenyl kolóne), 113 (nezachytená na kyano kolóne), 145 

(zachytená na C18-E kolóne) a 86 (zachytená na amino kolóne) a najvýraznejší proliferačný 

efekt bol pozorovaný pri použití frakcií 58, 96 (nezachytené na fenyl kolóne), 140 (nezachytená 

na Strata X kolóne), 111 (nezachytená na kyano kolóne) a 91 (nezachytená na C8 kolóne). 

Časový interval 72 hodín sme si zvolili na základe experimentálnych výsledkov 

z predchádzajúcich štúdií zameraných na monitorovanie proliferácie buniek po pridaní frakcií 

MHGF-68 po základnej chemickej frakcionácii [6]. Naše výsledky z MTT testu prezentujeme 

v Tab. 1 a na Obr. 1. 

 

Tab. 1. Hodnoty nameraných absorbancií pri vlnovej dĺžke MTT test 570nm/ XTT test 490nm v časovom 

intervale 72 hodín od pridania vybraných frakcií MHGF-68 na bunkové línie NIH3T3 a Hepa1c1c7 v 

porovnaní s bunkami bez pridania frakcií 

 

NIH3T3 Hepa1c1c7 

MTT/XTT MTT XTT MTT/XTT MTT XTT 

Frakcie 

MGHF-68 
OD570 OD490 

Frakcie 

MGHF-68 
OD570 OD490 

32 0,0765 1,20275 32 0,3195 ND 

108 0,083 1,34125 108 0,49 ND 

113 0,0835 1,32575 113 0,5785 ND 

145 0,092 1,34225 145 0,5105 ND 

86 0,1015 1,409 86 0,5145 ND 

Bez frakcií 

MHGF-68 
0,285 1,5015 

Bez frakcií 

MHGF-68 
0,4595 2,11375 

96 0,505 2,7625 96 0,8015 1,4065 

140 0,6175 1,41 140 1,245 2,14225 

58 0,727 1,2335 58 0,789 2,03175 

111 0,749 1,86525 111 0,5055 ND 

91 1,0225 2,025 91 0,789 ND 

49 0,2495 ND 49 0,1625 1,6415 

48 0,268 ND 48 0,184 1,745 

50 0,291 ND 50 0,235 1,7265 

26 0,2425 ND 26 0,257 1,78625 

28 0,266 ND 28 0,2765 1,86575 

34 0,321 ND 34 0,9225 2,10125 

44 0,3055 ND 44 0,9905 2,146 
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Obr. 1. Hodnoty absorbancií (MTT test) nameraných na bunkových líniách NIH3T3 a Hepa1c1c7 pri 

vlnovej dĺžke 570nm po pridaní frakcií a inkubácii po dobu 72 hodín v porovnaní s  bunkami bez 

pridania frakcií 

 

 

 
Obr. 2. Hodnoty absorbancií (XTT test) nameraných na bunkových líniách NIH3T3 a Hepa1c1c7 pri 

vlnovej dĺžke 490nm po pridaní frakcií a inkubácii po dobu 72 hodín v porovnaní s  bunkami bez 

pridania frakcií 

 

Na základe výsledkov z MTT testu sme uskutočnili XTT test na vybraných frakciách 

MHGF-68 s najvýraznejším proliferačným a antiproliferačným účinkom. Na bunkovej línii 

NIH3T3 sme testovali frakcie MHGF-68: 32, 58, 86, 91, 96, 108, 111, 113, 140, 145, a na 
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bunkovej línii Hepa1c1c7 frakcie MHGF-68: 26, 28, 34, 44, 48, 49, 50, 58, 96, 140. Testom 

XTT sme potvrdili proliferačný aj antiproliferačný účinok nami vybraných frakcií, s rozdielom 

pri frakciách 140 (nezachytená na Strata X kolóne) a 58 (nezachytená na fenyl kolóne) 

testovaných na bunkovej línii NIH3T3. Na bunkovej línií Hepa1c1c7 vykazovali testované 

frakcie 58, 96 (nezachytené na fenyl kolóne) a 34 (nezachytená na Oasis HLB kolóne) inú 

biologickú aktivitu, ktorá mohla byť spôsobená toxicitou testovaných (chemicky 

opracovaných) látok. Naše výsledky z XTT testu prezentujeme na Obr. 2. a Tab. 1. 

 

Záver 

Výsledky z našich pilotných experimentov naznačili, že vybrané testované frakcie 

MHGF-68 po SPE vykazovali rozdielne proliferačné a antiproliferačné aktivity na bunkových 

líniách NIH3T3 a Hepa1c1c7.  Frakcie 58, 91, 96, 111 a 140 vykazovali výrazný proliferačný 

účinok na bunkovej línii NIH3T3 a zároveň frakcie 32, 86, 108, 113 a 145 proliferáciu buniek 

potláčali. Na bunkovej línii Hepa 1c1c7 mali frakcie 34, 44, 58, 96 a 140 proliferačný účinok 

a frakcie 26, 28, 48, 49 a 50 výrazne antiproliferačný účinok. Zhodné výsledky boli pozorované 

pri frakciách 58, 96 a 140 kedy na nenádorovej aj nádorovej bunkovej línii vykazovali výrazný 

proliferačný efekt. XTT testom sme potvrdili výsledky z MTT testu, s rozdielom pri frakciách 

MHGF-68 č. 58 a 140 na bunkovej línii NIH3T3 a frakcie 34, 58 a 96 na línií Hepa 1c1c7. 

Predmetom našich ďaľších experimentálnych štúdií bude testovanie  účinku frakcií MHGF-68 

využitím iných kvantitatívnych metód, napr. xCELLigencie, prietoková cytometria, a i. 
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Abstract 

Optimization of mutant reverse transcriptase production in an E. coli expression system under different 

culture conditions 

Reverse transcriptases allow efficient detection of viruses with pandemic potential. The production of a 

large quantity of the enzyme is limited by the formation of protein aggregates in the bacterial cells. The 

optimization of reverse transcriptase production serves to minimize the formation of inclusion bodies. In this 

paper, protein production is compared depending on the presence of betaine, ethanol and glycylglycine in 

Dynamite growth medium. Betaine slightly increases the amount of reverse transcriptase and positively affects 

the solubility of reverse transcriptase. 

 

Keywords: MC4100; viral reverse transcriptase; protein expression; RT-qPCR 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Produkcie enzýmov pre detekciu vírusových ochorení zjednodušujú určenie príčiny 

ochorenia a napomáhajú pri detekcii vírusov s pandemickým potenciálom. Prítomnosť RNA 

vírusov efektívne deteguje reverzná kvantitatívna PCR (RT-qPCR), ktorá využíva DNA 

polymerázu pre amplifikáciu DNA a reverznú transkriptázu pre syntézu cDNA podľa RNA 

templátu. Včasná a presná diagnostika RNA vírusov napomáha k zamedzeniu šírenia vírusov 

v populácii a k určeniu správnej liečby [1, 2]. 

Okrem diagnostiky vírusov, technika reverznej kvantitatívnej PCR má uplatnenie v 

štúdiu bunkovej expresie, transkripčných variantov, alebo pri syntéze cDNA. Syntetizovanú 

cDNA je možné následne využiť napríklad pri klonovaní, amplifikácii, sekvenovaní a ďalších 

technikách rekombinantnej DNA [3]. 

Heterologická produkcia proteínov v prokaryotických organizmoch je umožnená na 

základe využitia širokého spektra expresných konštruktov a rýchlo dosiahnuteľných výsledkov 

pre efektívny rast biomasy. Najviac používaným prokaryotickým organizmom pre syntézu 

proteínov je Escherichia coli (E. coli). Táto gramnegatívna baktéria zahŕňa veľké množstvo 

kmeňov pre produkciu rozličných látok (antibiotiká, protilátky, liečivá) alebo amplifikáciu 
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plazmidových molekúl [2]. 

Pri nadprodukcii reverznej transkriptázy je veľkým problémom vznik inklúznych 

teliesok pre hydrofóbne vlastnosti tohto proteínu [3]. Cieľom tejto práce je preto optimalizácia 

produkcie vírusovej reverznej transkriptázy pomocou kultivácie baktérií v prítomnosti 

rozličných látok, ktoré napomáhajú pri raste a produkcii proteínu záujmu.  

 

Materiál a metódy 

Bakteriálny kmeň E. coli MC4100 využitý pre produkciu retrovírusovej reverznej 

transkriptázy má nasledovný genotyp: F– araD139 Δ(argF-lac)U169 rpsL150 (StrR)relA1 

flbB5301 deoC1 ptsF25 rbsR [4]. 

Ako expresný vektor bol použitý plazmid pJexpress404 s klonovaným génom pre  

reverznú transkriptázu so zmenenou štruktúrou pomocou cielenej mutagenézy. Štruktúra 

spomenutého plazmidu je zobrazená na Obr. 1. 

 

 

 
Obr. 1. Expresný konštrukt pJexpress404 RT pre produkciu reverznej transkriptázy 

 

Baničková expresia prebiehala v 50 ml Dynamite média počas 4 hodín pri 28 °C. 

Expresiu sme indukovali 1 mM IPTG, keď bakteriálna kultúra dosiahla optickú denzitu buniek 

približne 0,5. Pred indukciou a po 4 hodinách expresie boli odobrané vzorky pre ďalšie 

analýzy, pričom vzorky boli nariedené tak, aby výsledná hustota buniek bola 0,5.  

Prídavky pre optimalizáciu produkcie reverznej transkriptázy boli pridané do média 

pred baničkovou kultiváciou buniek a použili sme betaín (5 mM), etanol (3%) a  

glycylglycín (100 mM) [1, 5].  

SDS polyakrylamidová gélová elektroforéza (SDS-PAGE) pre analýzu proteínov po 
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expresii sa pripravovala podľa Laemmliho [6]. Ako štandard molekulovej hmotnosti proteínov 

bol použitý PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermofisher).  

Homogenizáciu vzoriek ultrazvukom sme uskutočnili na prístroji Sonoplus HD 3200 

(Bandelin) s použitím sondy KE 76 a amplitúdou 30 %, celkový čas homogenizácie bol 8 minút 

a 15 sekúnd s intervalom ultrazvukových pulzov 15 sekúnd a 45 sekundovým chladením. 

Následne sme bunky centrifugovali 20 min, 4 °C, 8000 g, pomocou čoho sme oddelili frakciu 

solubilných proteínov od degradovaných. Odobrali sme následne vzorky z oboch frakcií na 

overenie solubility proteínu pomocou SDS-PAGE, výsledky tejto metódy boli analyzované 

pomocou programu GelAnalyzer.  

 

Výsledky a diskusia 

Z každej zo 4 kultivácií s rôznymi prídavkami do média (kontrola, betaín, etanol,  

glycylglycín) sme získali proteíny, ktoré sme následne separovali podľa veľkosti pomocou 

SDS-PAGE. Každá kultivácia sa robila v troch pokusoch (A, B, C), pričom na vizuálne 

zobrazenie separácie proteínov bola zvolená jedna snímka z každej zo 4 kultivácií, snímky sú 

zobrazené na Obr. 2, výstup analýzy percentuálneho zastúpenia reverznej transkriptázy 

v proteínovom profile je zhrnutý v Tab. 1. 

 

Tab. 1. Výsledky analýzy solubility a množstva retrovírusovej reverznej transkriptázy po 4-hodinovej 

baničkovej expresii pri 28 °C 

 

Prídavok 

4. hodina expresie, % 

transkriptázy oproti 

exprimovaným proteínom 

Nesolubilná 

frakcia, % 

transkriptázy 

Solubilná 

frakcia, % 

transkriptázy 

Pomer 

frakcii 

% solubilnej 

frakcie 

Žiadny 10,58 ± 0,74   6,94 ± 0,27   6,56 ± 0,75 1:0,95 48,60 

Betaín 13,51 ± 0,65 13,40 ± 0,31  12,49 ± 0,55 1:0,93 48,25 

EtOH 10,00 ± 0,89   7,99 ± 0,25    7,5 ± 0,29 1:0,93 48,30 

Glycylglycín 15,06 ± 0,97 13,89 ± 0,85  10,6 ± 0,38 1:0,76 43,25 

 

Na základe dát z analýzy proteínového zloženia môžeme vidieť, že mutovaná reverzná 

transkriptáza predstavovala približne 10 až 15,06 % z celkového množstva proteínu, pričom 

najviac sa jej produkovalo v prítomnosti glycylglycínu v médiu a najmenej pri použití malých 

množstiev etanolu. Avšak dôležitý parameter je solubilita proteínu záujmu. Výsledky 

naznačujú, že pri použití prídavkov do média bolo v solubilnej frakcii 48,30 až 48,60 % enzýmu 

z celého množstva, výnimku však tvoril glycyglycín, ktorý znižoval prítomnosť enzýmu 

v solubilnej frakcii. Na základe týchto výsledkov predpokladáme, že betaín napomáha pri 

produkcii retrovírusovej reverznej transkriptázy v E. coli MC4100, pričom v solubilnej frakcii 
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bolo takmer 2-krát viac proteínu v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Prítomnosť malého 

množstva etanolu v médiu naopak redukuje množstvo proteínu v solubilnej frakcii. Možnou 

ďalšou oblasťou optimalizácie produkcie bude použitie rôznych koncentrácií betaínu a iných 

prídavkov a následná analýza produkcie reverznej transkriptázy.  

 

 
 

Obr. 2. SDS-PAGE analýza solubility reverznej transkriptázy, 4-hodinová baničková expresia pri 28 °C 

A: médium bez prídavkov; 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov; 2) 0. hodina expresie;  

3) 4. hodina po indukcii expresie; 4) nesolubilná frakcia; 5) solubilná frakcia; 

 B: médium s betaínom; 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov; 2) 0. hodina expresie;  

3) 4. hodina po indukcii expresie; 4) nesolubilná frakcia; 5) solubilná frakcia; 

C: médium s etanolom; 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov; 2) 0. hodina expresie;  

3) 4. hodina po indukcii expresie; 4) nesolubilná frakcia; 5) solubilná frakcia; 

D: médium s glycylglycínom; 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov; 2) 0. hodina expresie;  

3) 4. hodina po indukcii expresie; 4) nesolubilná frakcia; 5) solubilná frakcia. 

Reverzná transkriptáza má molekulovú hmotnosť 78 kDa (je označená šípkou vpravo na obrázku)  

a nachádza sa medzi dvoma prúžkami štandardu molekulovej hmotnosti proteínov,  

ktoré majú veľkosť 70 a 100 kDa (sú označené vľavo na obrázku) 

 

Na overenie prítomnosti proteínu sme taktiež urobili Western blot, výsledky ktorého 

naznačujú, že pred indukciou expresie reverzná transkriptáza nebola syntetizovaná 

v bakteriálnych bunkách, avšak po pridani induktora reverzná transkriptáza bola prítomna 

v cytoplazme buniek, solubilnej a nesolubilnej frakcii. 

Je možné použiť rôzne stratégie optimalizácie produkcie reverznej transkriptázy 

v prokaryotických expresných systémoch. Napríklad, teplotný program má vplyv na rýchlosť 

produkcie proteínu záujmu ako aj na jeho správne skladanie a trojdimenzionálnu štruktúru. 

Zvolený kmeň baktérie, expresný systém a typ média môžu výrazne ovplyvniť pomer proteínu 

v solubilnej frakcii. 
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Záver 

Výsledkom tejto práce sú analýzy produkcie reverznej transkriptázy so zmenenou 

štruktúrou v baktérii E. coli MC4100 v prítomnosti rôznych prídavkov v kultivačnom médiu. 

Zistili sme, že najviac bolo reverznej transkriptázy v solubilnej frakcii v prítomnosti betaínu 

v médiu.  
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Abstract 

Photodynamic inactivation of Candida albicans and Staphylococcus aureus mixed biofilm in vitro and 

in vivo 

In recent years, the number of cases of polymicrobial infections caused by Candida albicans and 

Staphylococcus aureus has increased. The complexity of these mixed infections and biofilms presents 

a substantial problem to manage and to treat. Photodynamic inactivation (PDI) is one of the innovative methods 

in the field of antimicrobial therapy and poses an alternative and effective way to treat these infections. The present 

work evaluate the antimicrobial effect of PDI, in combination with the quorum sensing molecule farnesol (FAR), 

using an in vivo model – Galleria mellonella larvae, co-infected with both pathogens. 

 

Keywords: Candida albicans; Staphylococcus aureus; photodynamic inactivation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Gram-pozitívna baktéria Staphylococcus aureus a askomycétna kvasinka Candida 

albicans sú mikroorganizmy, ktoré asymptomaticky kolonizujú zdravých jedincov, avšak za 

určitých podmienok môžu spôsobiť aj povrchové infekcie alebo závažné systémové ochorenie 

[1]. V dôsledku zdieľaných miest kolonizácie v ľudskom tele sú S. aureus a C. albicans často 

ko-izolované zo zmiešaných fungálno-bakteriálnych infekcií a biofilmov. Odhaduje sa, že 30-

60% infekcií vyvolaných kvasinkou C. albicans je polymikrobiálnych a S. aureus je jedným 

z najbežnejších mikroorganizmov izolovaných počas týchto infekcií [2,3]. Interakcie medzi 

S. aureus a C. albicans sú synergické a vedú k zvýšeniu úmrtnosti na zvieracích modeloch, čo 

je spojené so zvýšenou inváziou do tkanív, tvorbou biofilmu, zhoršenou imunitnou odpoveďou 

a vysokou úrovňou rezistencie voči konvenčným antimikrobiálnym látkam. Pozornosť 

vedeckého výskumu sa preto v súčasnosti sústreďuje na vývoj nových foriem liečby 

zmiešaných infekcií a biofilmov C. albicans-S. aureus [4]. 

Jedným z inovatívnych spôsobov liečby polymikrobiálnych infekcií môže predstavovať 

využitie fotodynamickej inaktivácie (PDI). PDI zahŕňa aplikáciu netoxickej farbičky – známej 

ako fotosenzibilizátor, po ktorej nasleduje ožiarenie pomocou lúča viditeľného svetla pri 

vhodnej vlnovej dĺžke a v prítomnosti kyslíka. To má za následok tvorbu reaktívnych foriem 

kyslíka, ktoré majú schopnosť rýchlo reagovať s nešpecifickými cieľmi, ako sú bunkové 
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membrány či proteíny patogéna, čo vedie k mikrobiálnej deštrukcii a priamej bunkovej smrti 

[5]. 

Cieľom prezentovanej práce bolo skúmanie alternatívnej možnosti eradikácie 

zmiešaných infekcií a biofilmov C. albicans a S. aureus  pomocou metódy inovatívneho 

liečebného postupu PDI v kombinácii s fotosenzibilizátorom – metylénovou modrou (MB) 

a bioaktívnou molekulou – farnezolom (FAR). V rámci experimentálnej práce bol využitý aj 

unikátny in vivo model – larvy Galleria mellonella. 

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy: Štandardný kmeň C. albicans SC5314 [6] a štandardný kmeň 

S. aureus CCM 3953 (Česká zbierka mikroorganizmov, Masarykova Univerzita Brno, Česká 

republika). 

Použité modelové organizmy: Larvy G. mellonella (Biosystems Technology Ltd, 

Devon, Anglicko). 

Príprava a PDI jednodruhového a zmiešaného biofilmu in vitro: Zo 16 h celonočných 

kultúr boli pripravené suspenzie buniek v MHB médiu (Mueller-Hinton Broth) s 2% glukózou 

s/bez 150 µM FAR (C. albicans SC5314: 4.106 b/ml; S. aureus CCM3953: 1.108 b/ml; 

koncentrácia bakteriálnej suspenzie bola stanovovaná meraním OD600). Biofilmy boli 

pripravované do 96 jamkovej mikrotitračnej platničky (TC Plate, Thermo Fisher Scientific, 

Taliansko). Jednodruhový biofilm bol pripravený pridaním 200 µl zo suspenzie C. albicans 

alebo S. aureus do jamky mikrotitračnej platničky, ktorá bola následne inkubovaná pri 37°C, 

48 h. V prípade zmiešaného biofilmu sa postupovalo tak, že 1. deň sa pridalo 200 µl zo 

suspenzie C. albicans v MHB médiu s 2% glukózou do jamky a platnička sa staticky 

inkubovala pri 37°C, 24 h. Nasledujúci deň sa odsalo z jamky médium, k biofilmu kvasinky sa 

pridalo 50 µl zo suspenzie S. aureus a 150 µl čistého MHB média s 2% glukózou. Platnička sa 

inkubovala pri 37°C, 24 h. Po 48 h sa zo všetkých jamiek odsalo médium a pridalo sa 100 µl 

PBS (fosfátový fyziologický roztok) ku kontrolným vzorkám (bez ožarovania) alebo 100 µl 

0,5 mM MB. Platnička bola inkubovaná 2 h v tme pri laboratórnej teplote. Po 2 h boli PBS/MB 

z jamiek odsaté. Na ožiarenie molekuly MB bol v procese PDI použitý červený laser (190 

mW/cm2, λ 660 nm). Biofilmové vzorky sa ožarovali 2 min. Po PDI sa do všetkých jamiek 

pridalo 100 µl PBS. Pomocou pipety boli biofilmy z jamiek zoškrabané a desiatkovo nariedené 

v PBS. Jednotlivé riedenia biofilmových vzoriek boli vysievané na Petriho misky s MHA 

(Mueller-Hinton agar). Po 24 h kultivácii pri 37°C boli spočítané vyrastené kolónie na miskách 

a antimikrobiálny účinok PDI bol vyhodnotený spočítaním jednotiek tvoriacich kolónie 



 

311 
 

(colony-forming units – CFU) na mililiter (CFU/ml). Experiment bol opakovaný 2-krát, vždy 

v troch paralelných vzorkách na platničke. Výsledky predstavujú priemer všetkých paraleliek. 

Infekcia a terapia (PDI) lariev G. mellonella: Po príprave bunkových suspenzií 

v roztoku PBS (koncentrácie použitých suspenzií sa odvíjajú od požadovaného počtu 

inokulovaných buniek na larvu, a tie sú uvedené v časti: výsledky a diskusia) bolo náhodne 

vybraných 10 jedincov/skupinu približne rovnakej veľkosti a hmotnosti. Larvy boli infikované 

10 µl suspenzie mikroorganizmov pomocou sterilnej injekčnej ihly Hamilton (Hamilton 

Company, USA) do poslednej zadnej končatiny. Terapia lariev bola uskutočňovaná 

nasledujúcimi spôsobmi: 1) aplikáciou 0,5 mM MB; 2) aplikáciou 0,5 mM MB a PDI; a 3) 

aplikáciou 0,5 mM MB v kombinácii so 150 µM FAR a PDI. MB alebo MB s FAR boli 

inokulované do opačnej zadnej končatiny ako suspenzia mikroorganizmov po 1 h od infekcie. 

Ožarovanie lariev červeným laserom (190 mW/cm2, λ 660 nm) prebiehalo 10-15 min po 

inokulácii MB/MB s FAR. Ožarovanie (PDI) larvy trvalo 2 min. Kontrolné skupiny zahŕňali 

intaktné jedince, a tiež larvy, ktoré boli inokulované 10 µl roztoku PBS; 0,5 mM MB; alebo 

150 µM FAR. Larvy boli inkubované v Petriho miskách pri 37°C v tme. Počas 9 dní bol 

zaznamenávaný počet prežívajúcich jedincov, ktorý predstavoval percentuálne prežívanie 

v jednotlivých skupinách. Pri hodnotení fyziologického stavu boli za mŕtve považované larvy 

zafarbené na čierno, ktoré nereagovali na vonkajšie stimuly. 

 

Výsledky a diskusia 

Z in vitro testov sú zrejmé rozdiely v odpovedi jednotlivých vzoriek biofilmov na 

terapiu (obr. 1).  

 

 
 

Obr. 1. Porovnanie antimikrobiálneho účinku PDI in vitro v kombinácii s 0,5 mM MB a 150 µM FAR na 

jednodruhový 48 h biofilm C. albicans SC5314 a S. aureus CCM3953 a na zmiešaný 48 h biofilm oboch 

druhov oproti kontrolným biofilmom 

 

Pri všetkých biofilmoch je viditeľná redukcia počtu CFU/ml aj v prípade aplikácie 

samostatného FAR, či kombinácii FAR s MB (bez PDI). Navyše, po použití metódy PDI sa 
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zväčša podarilo dosiahnuť ešte vyššiu redukciu v počte CFU/ml oproti neožarovaným vzorkám 

biofilmov. Výnimkou bol iba biofilm baktérie S. aureus, pri ktorom k najvyššej redukciu počtu 

CFU/ml došlo po aplikácii MB s FAR bez ožarovania (bez PDI). Na základe prezentovaných 

výsledkov však možno konštatovať, že PDI má antimikrobiálny účinok na jednodruhový aj 

zmiešaný biofilm C. albicans a S. aureus, pričom najlepšie na terapiu odpovedal jednodruhový 

biofilm S. aureus. 

Pred samotnou terapiou lariev bol optimalizovaný infekčný model na sledovanie 

priebehu samostatnej infekcie, ako aj koinfeckie štandardných kmeňov C. albicans SC5314 

a S. aureus CCM3953 (obr. 2). Optimálnu koncentráciu patogénov v larve je potrebné 

prispôsobiť na základe virulenčných vlastností skúmaných kmeňov, aby mala krivka 

prežívania negatívny sklon, a aby sa výrazný rozdiel v prežívaní lariev prejavil po 48-72 h. 

Optimálny sklon krivky prežívania je nevyhnutný pri aplikácii akéhokoľvek terapeutického 

postupu, aby bol terapeutický efekt na prežívanie lariev dostatočne rozpoznateľný. Testované 

boli viaceré infekčné dávky patogénov na larvu (C. albicans: 2,5.104–5.105 b/larva; S. aureus: 

2,5.104–5.106 b/larva). Podľa optimálneho sklonu krivky prežívania bolo následne vybraté 

optimálne inokulum pre C. albicans (2,5.105 b/larva; oranžová krivka; obr. 2A), S. aureus 

(1.106 b/larva; oranžová krivka; obr. 2B) a pre koinfekciu (C. albicans – 5.104 b/larva; S. 

aureus – 6.105 b/larva; oranžová krivka; obr. 2C). 

 

 
 

Obr. 2. Optimalizácia infekčného modelu G. mellonella (A): Prežívanie lariev infikovaných C. albicans 

SC5314. (B): Prežívanie lariev infikovaných S. aureus CCM3953. (C): Prežívanie koinfikovaných lariev oboma 

patogénmi súčasne. K = kontrola 
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Porovnanie prežívania lariev G. mellonella medzi infikovanými/koinfikovanými 

skupinami a liečenými skupinami ukázalo, že jednotlivé skupiny neodpovedali na liečbu 

rovnako (obr. 3). Najvyšší terapeutický efekt sa podarilo dosiahnuť pri skupine lariev 

infikovaných S. aureus po aplikácii PDI v kombinácii s 0,5 mM MB a 150 µM FAR, v ktorej 

bol po deviatich dňoch od infekcie pozorovaný 50% rozdiel v prežívaní jedincov 

oproti neliečenej skupine. V ostatných skupinách sa nepodarilo dosiahnuť dostatočný 

terapeutický efekt. Výsledky naznačujú, že MB v kombinácii s FAR v procese PDI je 

pravdepodobne vhodná najmä na eradikácu infekcie spôsobenej S. aureus, čo je aj v súlade 

s vyššie prezentovanými in vitro výsledkami. Koinfikované jedince nereagovali na terapiu 

dostatočne, preto je potrebné túto techniku ďalej optimalizovať, aby sa dosiahlo zlepšenie 

terapeutického účinku pri všetkých skupinách. 

 

 
 

Obr. 3. Terapia lariev G. mellonella infikovaných C. albicans SC5314 (A); S. aureus CCM3953 (B); 

koinfikovaných oboma patogénmi (C) K = kontrola 

 

Záver 

Na základe rastúceho záujmu vedeckej komunity o G. mellonella ako o infekčný model 

možno konštatovať, že larvy motýľa G. mellonella sú vhodným systémom in vivo na štúdium 

koinfekcie dvoma druhmi mikrobiálnych patogénov a ich následnej terapii. Aplikácia PDI 

predstavuje alternatívny a účinný spôsob liečby bakteriálnych aj fungálnych infekcií 
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a biofilmov, pričom antimikrobiálny účinok PDI nie je limitovaný, ale je možné ho zosilniť 

spolupôsobením ďalších pomocných látok, ako napríklad farnezolu. Výsledky prezentované 

v tejto práci dokazujú antimikrobiálny účinok PDI, najmä voči biofilmu S. aureus, avšak na 

dosiahnutie optimálneho účinku PDI aj na zmiešaný biofilm je nevyhnutné vykonať ďalšie 

testy a metódu optimalizovať. 
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Abstract 

Potential role of exosomes in the transmission of resitance in testicular germ cell tumors 

Exosomes belong to the group of extracellular vesicles with a size ranging from 30 to 150 nm, that are 

produced in all types of cells. Several studies have demonstrated, that exosomes are involved in the elimination 

of unnecessary substances, cell communication and signaling. In addition, exosomes can modulate drug sensitivity 

of cancer cells via multiple mechanisms. In our experiments, we tried to clarify the transfer of cisplatin 

chemoresistance from resistant to sensitive testicular germ cell tumors. However, it seems that exosomes derived 

from resistant cells did not affect the susceptibility of sensitive cells to cisplatin.  

 

Keywords: testicular germ cell tumors; chemoresistance; exosomes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Exozómy sú definované ako malé membránové vezikuly s rozmermi 30-150nm, ktoré 

vznikajú z luminálnych membrán multivezikulárnych teliesok, ktoré fúzujú s plazmatickou 

membránou bunky a následne sú vylučované do prostredia [1]. Pôvodne sa predpokladalo, že 

exozómy  sa podieľajú na eliminácii nepotrebných zlúčenín v bunkách, tým že ich sekretujú 

do extracelulárneho prostredia. V súčasnosti je známe, že okrem tejto úlohy exozómy 

zabezpečujú komunikáciu medzi bunkami, prenášajú signály a participujú na regulačných 

procesoch [2]. Exozómy sú uvoľňované všetkými typmi buniek vrátane nádorových buniek, 

kde fungujú ako prenášače malígnej informácie v podobe proteínov, lipidov a nukleových 

kyselín, čo môže viesť k preprogramovaniu recipientnej bunky. Navyše exozómy majú 

v nádorových bunkách schopnosť prenášať rezistenciu z chemorezistentných buniek na 

vnímavé bunky v rámci nádorovej masy [3]. 

U nádorového ochorenia semenníkov sa vyskytuje rezistencia na cisplatinu približne 
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u 10% pacientov, pričom chemorezistentní pacienti majú zlú prognózu [4]. V našej práci sa 

snažíme objasniť či exozómy zohrávajú úlohu v prenose rezistencie u testikulárnych 

nádorových buniek. Objasnenie prenosu rezistencie pomocou exozómov z rezistentných na 

senzitívne bunky môže  prispieť k pochopeniu mechanizmu rezistencie a nájdeniu nových 

terapeutických možností na liečbu nádorového ochorenia semenníkov. 

 

Materiál a metódy 

Bunková línia a kultivačné podmienky 

V našich experimentoch sme pracovali s nádorovými testikulárnymi bunkami NTERA-2  

a NOY-1 senzitívnymi a rezistentnými na cisplatinu [5]. Bunkovú líniu NTERA-2 sme 

kultivovali v Eaglovom médiu, modifikovanom podľa Dulbecca (DMEM), ktoré obsahovalo 

10% inaktivované fetálne teľacie sérum a 0,1% gentamicín. Bunkovú líniu NOY-1 sme 

kultivovali v RPMI médiu, ktoré obsahuje glutatión a vysoké koncentrácie vitamínov a na 

rozdiel od média DMEM je obohatené o biotín, vitamín B12 a PABA. Vyššie uvedené bunky 

sme kultivovali v termostate pri teplote 37˚C, 5% CO2 a 21% O2,  alebo v hypoxickej stanici 

s 1% O2, 5% CO2 a 37˚C. 

Izolácia exozómov zo senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 a NOY-1 

Na kultivačné fľaše sme založili 20 miliónov buniek v kultivačnom médiu s obsahom 10% 

FCS a antibiotika (gentamicín).  Na druhý deň sme bunky 2x premyli s PBS a vymenili sme 

médium za bezsérové médium obsahujúce gentamicín a bunky sme inkubovali 48h v hypoxii. 

Následne sme médiá centrifugovali 2x 5min pri 300g  a 1x 10 min pri 1200g. Médiá sme 

prefiltrovali cez 0,22 µM filter (Millipore). Prefiltrované médiá sme stočili na vysokootáčkovej 

centrifúge 2 h pri 120 000g a 4˚C. Pelet sme rozpustili v DPBS (Dulbecco's Phosphate-

Buffered Saline) a následne sme vzorky podrobili nanoparticle tracking analysis (NTA), kde 

sme stanovili počet a veľkosť vyizolovaných exozómov pomocou NanoSight NS500 (Malvern 

Panalytical). 

Ovplyvňovanie citlivosti senzitívnych buniek na cisplatinu pomocou exozómov  

Na 96-jamkovú platničku sme založili senzitívne bunky NTERA-2 a NOY-1 o množstve 

1000 buniek na jamku. Na ďalší deň sme na bunky pridali príslušné množstvo exozómov 

kvantifikovaných metódou NTA, ktoré sme vyizolovali zo senzitívnych a rezistentných 

buniek. Na druhý deň sme na bunky pridali roztok 1µM cisplatiny. Po 7 dňovej inkubácii 

v termostate sme stanovili viabilitu buniek  pomocou fluorescenčného kitu Cell Titer Blue 

(Promega), pričom sme postupovali podľa priloženého protokolu. Fluorescenčný signál zo 



 

317 
 

živých vzoriek sme detegovali pri vlnových dĺžkach: excitácia 530 a emisia 590, pomocou 

SYNERGY H4 microplate reader (BioTek). 

 

Výsledky a diskusia 

Prvotným experimentom bola izolácia exozómov zo senzitívnych a rezistentných 

buniek NOY-1 a NTERA-2 pomocou vysoko-otáčkovej centrifugácie a následne meranie 

veľkosti exozómov a stanovenie počtu  častíc (Obr. 1). Taktiež bola stanovená koncentrácia 

exozómov v 1ml (Obr. 2). Vyizolované exozómy boli následne použité v ďalších 

experimentoch.   

 

 

 
Obr. 1. Analýza exozómov vyizolovaných zo senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 a NOY-1 

pomocou metódy NTA Dáta boli získané meraním na prístroji NanoSight NS 500 
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Obr. 2. Stanovenie koncentrácie exozómov v 1 ml pomocou metódy NTA Vzorky boli merané na prístroji 

NanoSight NS500 

 

 Na základe doteraz opublikovaných štúdií sa zdá, že exozómy zohrávajú dôležitú úlohu 

v prenose rezistencie medzi chemorezistentnými bunkami a vnímavými bunkami. Keďže 

rezistencia na cisplatinu predstavuje závažný problém v liečbe nádorov semenníkov, rozhodli 

sme sa otestovať, či je v tomto prípade rezistencia na cisplatinu prenášaná pomocou exozómov. 

Bunky NTERA-2 a NOY-1 vnímavé na cisplatinu sme inkubovali s príslušným množstvom 

vyizolovaných exozómov a 1µM cisplatinou a po 7dňovej inkubácii sme stanovili viabilitu 

buniek. Z našich experimentov sa javí, že inkubácia senzitívnych buniek NTERA-2 a NOY-1 

s exozómami vyizolovanými z rezistentných buniek nezvýšila ich viabilitu (Obr. 3). A teda 

napriek mnohým publikáciám, ktoré popisovali prenos rezistencie pomocou exozómov sa 

v našich experimentoch tento jav nepotvrdil. 

 

 
 
Obr. 3. Ovplyvňovanie viability senzitívnych buniek NTERA-2 a NOY-1 pomocou exozómov izolovaných 

z média z rezistentných a senzitívnych buniek a 1µM cisplatinou Bunky boli inkubované 7 dní s exozómami 

izolovanými z média zo senzitívnych a rezistentných buniek a 1µM cisplatinou a následne bola stanovená 

viabilita buniek, pomocou kitu Cell Titer Blue Kit (Promega). Exozómy z rezistentných buniek neovplyvnili 

citlivosť senzitívnych buniek na cisplatinu 
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Záver 

Z našich experimentov sa javí, že exozómy vyizolované z rezistentných buniek 

NTERA-2 a NOY-1 neovplyvnili citlivosť senzitívnych buniek na cisplatinu. V prípade 

nádorových buniek semenníkov sa nám nepodarilo preukázať prenos rezistencie pomocou 

exozómov medzi rezistentnými a senzitívnymi bunkami.    
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Abstract 

Anthropometric parameters and indices of younger school-age children and their use in clinical practice 

The main aim of this study was to observe anthropometric parameters of younger school age boys and 

girls from Bratislava. We focused on intersexual differences between children aged 6 to 10 years and changes in 

values in the dimensions we monitored compared to past standards. There were 898 children (442 boys and 456 

girls) in our group. There were examined 27 body parameters and then 14 body indices were calculated. Our 

results showed that stature and body weight were higher in boys than in girls, which is related to the fact that boys 

are taller and stronger at the age of ten. The comparison with the Slovak norms from 1989 and 1991 showed that 

our group had higher mean values for stature and body weight in both sexes in almost all age categories, which 

confirms the current secular trend. 

 

Keywords: growth; development; body parameters; secular trend 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rast a vývin sú dva paralelné, od seba neoddeliteľné procesy. Rast definujeme ako 

proces zväčšovania telesných rozmerov, čiže tela ako celku alebo jeho časti.  Ide o súbor 

kvantitatívnych zmien, ktoré môžeme vyjadriť metricky, naopak pri vývine hovoríme hlavne 

o kvalitatívnych zmenách organizmu, ktoré je ťažko merať [1]. Telesný rast 

je charakteristickým prejavom v období detstva a útlej mladosti. Riadi sa pomerne presnými 

pravidlami, ktoré sú typické pre určité vekové obdobia dieťaťa. Normálny rast je možný len 

u zdravého jedinca a naopak, jeho porucha signalizuje, že čosi nie je v poriadku [2]. 

Počas posledných desaťročí nastal sekulárny trend rastu a načasovania puberty, ktorý 

sa prejavuje zvyšovaním telesnej výšky a hmotnosti dospelých a urýchlením rastu a vývinu 

detí a mládeže. Taktiež aj priemerné hodnoty rozmerov sa zvýšili a tiež sa deti v súčasnosti 

vyvíjajú rýchlejšie, teda aj konečné hodnoty sú dosahované skôr [3, 4]. Hlavnou príčinou 

sekulárnej akcelerácie je zlepšovanie sociálnych a ekonomických podmienok. Patria sem: 

racionálna výživa (bohatá na bielkoviny), pravidelný pohyb, pokrok v hygiene, pravidelné 
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lekárske prehliadky, urbanizácia, rozpad izolátov a ďalšie [3]. Sekulárna akcelerácia sa netýka 

iba základných telesných znakov ako telesná výška a telesná hmotnosť, ale zahŕňa aj skoršie 

dosahovanie pohlavnej dospelosti [5]. 

Cieľom tejto štúdie bolo sledovanie antropometrických ukazovateľov u chlapcov 

a dievčat mladšieho školského veku z Bratislavského kraja. Zamerali sme sa na intersexuálne 

rozdiely v jednotlivých kategóriách a na porovnanie s normami Slováková et al. z roku 1989, 

1991 [6, 7] a potrebu vytvorenia a aktualizácie noriem pre slovenské deti vo vekovej kategórii 

šesť až desať ročných.  

 

Materiál a metódy 

Sledovaný súbor tvorí 898 detí (442 chlapcov a 456 dievčat; tab. 1) mladšieho 

školského veku. Merania boli uskutočnené od roku 2016 do roku 2020 v Bratislave. Zber dát 

sa uskutočnil v materských školách a základných školách v Bratislave. Do sledovaného 

súboru sme zaradili deti z materských škôl, u ktorých bola pozitívne zhodnotená školská 

pripravenosť na základe filipínskej miery a dosiahli vek šesť rokov. Podmienkou bola 

slovenská národnosť, dobrý zdravotný stav a informovaný súhlas od rodičov.   

 

Tab. 1. Sledovaný súbor detí mladšieho školského veku 

 

Vek (roky) Počet chlapcov Počet dievčat 

6,00 – 6,99 66 80 

7,00 – 7,99 126 110 

8,00 – 8,99 89 79 

9,00 – 9,99 77 68 

10,00 – 10,99 84 119 

Spolu 442 456 

 

Merané boli výškové, dĺžkové a šírkové telesné rozmery na pravej strane tela podľa 

Martina a Sallera (1957) [8]. V danej štúdii sme sa zaoberali dvomi telesnými 

rozmermi a to telesnou výškou a telesnou hmotnosťou a štyrmi indexami: Rohrerov 

index (RI = telesná hmotnosť * 105 / telesná výška³), torakálny index (TI = sagitálny 

priemer hrudníka x 100 / transverzálny priemer hrudníka), K-index (K = telesná 

hmotnosť x (4 π x 103) / telesná výška * obvod hrudníka mezosternálny2) a hlavový index 

(šírka hlavy x 100 / dĺžka hlavy).  
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Na štatistické spracovanie sme použili Program Excel. Na štatistické vyhodnotenie 

intersexuálnych rozdielov a rozdielov medzi sledovaným súborom a normou sme použili 

Studentov t-test ak boli dáta normálne rozdelené a ak dáta neboli normálne rozdelené, 

tak bol použitý neparametrický Mann-Whitney U-test, na porovnanie priemerov s normami 

Slováková et al. (1989 a 1991) sme použili Aspin-Welchovu aproximáciu. 

 

Výsledky a diskusia 

V sledovanom súbore sme zistili pri telesnej výške štatisticky významné intersexuálne 

rozdiely iba u 7-ročných detí (tab. 2). Pri telesnej hmotnosti sa nepreukázala štatistická 

významnosť v žiadnej vekovej kategórii detí. Pri Rohrerovom indexe (index telesnej plnosti) 

sa štatistická významnosť potvrdila len u 7-ročných detí, kde vyššie hodnoty mali dievčatá.   

Pri hodnotení K-indexu (indexe telesnej konštitúcie), sa potvrdila vysoká významnosť 

intersexuálnych rozdielov vo všetkých kategóriách okrem 9-ročných detí, vo všetkých 

kategóriách chlapci dosahovali vyššie hodnoty ako dievčatá. Hodnoty torakálneho indexu boli 

štatisticky významné iba u 10-ročných detí, kde vyššiu hodnotu mali chlapci a pri hlavovom 

indexe sa štatistická významnosť rozdielov potvrdia u 8- a 10-ročných detí, opäť s vyššími 

hodnotami u chlapcov. 

Autori Bláha et al. (1986) [9] vytvorili na základe meraní z československej spartakiády 

z roku 1985 tabuľky priemerných hodnôt so smerodajnou odchýlkou 44 telesných rozmerov 

a 23 telesných indexov pre obe pohlavia, ako pre slovenskú, tak aj pre českú populáciu vo veku 

od šesť do 55 rokov, bez porovnania intersexuálnych rozdielov.  

Pri porovnaní  sledovaného súboru so slovenskou normou [6, 7] sa u chlapcov 

pri telesnej výške a telesnej hmotnosti preukázala vysoká štatistická významnosť 

vo všetkých vekových kategóriách detí (tab. 3). U dievčat sa nepotvrdila štatistická 

významnosť iba u 10-ročných, ani pri telesnej výške ani pri telesnej hmotnosti. Na základe 

výsledkov môžeme vidieť, že sa potvrdil sekulárny trend u detí, nakoľko sú v súčasnosti deti 

oveľa vyššie a ťažšie ako v minulosti. Hodnoty Rohrerovho indexu boli štatisticky významne 

vyššie iba u 10-ročných chlapcov a 7-ročných dievčat, vyššie hodnoty vykazovali deti 

sledovaného súboru. Hodnoty K-indexu opäť vykazovali u dievčat vysokú štatistickú 

významnosť s výnimkou u 9-ročných dievčat, kde vo všetkých kategóriách dievčatá 

sledovaného súboru dosahovali nižšie hodnoty v porovnaní so slovenskou normou, 

čo vypovedá o vyššej telesnej výške a vyšších hodnotách obvodu hrudníka v súčasnosti. 

U chlapcov sa štatistická významnosť rozdielov preukázala iba u 7 a 10-ročných. Hodnoty 
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Torakálneho indexu boli štatisticky významne vyššie iba u 10-ročných dievčat sledovaného 

súboru, kde sledovaný súbor dievčat dosahoval nižšie hodnoty. 

 

Tab. 2. Intersexuálne rozdiely telesných parametrov a indexov sledovaného súboru 

Legenda: N – počet jedincov, x – priemer, SD – smerodajná odchýlka, TV – telesná výška, TH – telesná 

hmotnosť, RI – Rohrerov index, KI – K-index, TI – torakálny index, IC – hlavový index, p – hodnota 

významnosti, p < 0,05 

 

 

Vek 

 

Rozmer 

Chlapci Dievčatá 

x SD x SD p 

 N = 66 N = 80 

 

 

6,00 – 6,99 

TV (cm) 123,17 4,53 122,88 5,09    0,721 

TH (kg) 23,66 3,54 23,83 4,76    0,783 

RI 1,26 0,13 1,28 0,15    0,873 

KI   0,713   0,062   0,679   0,078    0,009 

TI 70,67 4,98 71,18 5,77    0,574 

IC 78,41 4,37 79,01 3,99    0,420 

 N = 126 N = 110  

 

 

7,00 – 7,99 

TV (cm) 128,80 6,13 127,23 5,51    0,039 

TH (kg) 26,80 5,04 26,79 4,61    0,806 

RI 1,25 0,18 1,30 0,16    0,042 

KI   0,708   0,065   0,662   0,079 < 0,001 

TI 71,58 5,02 71,05 5,85    0,450 

IC 79,09 3,66 79,31 4,31    0,667 

 N = 89 N = 79  

 

 

8,00 – 8,99 

TV (cm) 134,39 6,21 134,22 5,60    0,858 

TH (kg) 30,43 6,75 30,40 6,97    0,975 

RI 1,25 0,20 1,25 0,22    0,959 

KI   0,686   0,088   0,653   0,082    0,010 

TI 71,27 4,57 70,87 5,82    0,623 

IC 81,15 4,80 79,28 2,90    0,013 

 N = 77 N = 68  

 

 

9,00 – 9,00 

TV (cm) 140,55 6,57 140,27 6,26    0,796 

TH (kg) 35,25 8,36 33,90 6,87    0,409 

RI 1,26 0,21 1,22 0,19    0,421 

KI   0,683   0,091   0,674   0,105    0,238 

TI 70,44 6,25 69,52 5,35    0,676 

IC 79,81 3,70 79,31 4,36    0,459 

 N = 84 N = 119  

 

 

10,00 – 10,99 

TV (cm) 145,32 6,74 143,80 6,77    0,118 

TH (kg) 38,70 9,03 36,11 7,00    0,085 

RI 1,25 0,22 1,21 0,17    0,267 

KI   0,695   0,044   0,624   0,101 < 0,001 

TI 72,44 7,13 68,83 6,35    0,002 

IC 80,97 4,69 77,84 3,61 < 0,001 
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Tab. 3. Porovnanie telesných parametrov a indexov sledovaného súboru so slovenskou normou 

(Slováková et al. 1989, 1991) 

Legenda: N – počet jedincov, x – priemer, SD – smerodajná odchýlka, R / I – rozmer / index, TV – telesná 

výška, TH – telesná hmotnosť, RI – Rohrerov index, KI – K-index, TI – torakálny index, p – hodnota 

významnosti, p < 0,05 

 

 

Vek 

 

R / I 

Chlapci Dievčatá 

Sledovaný 

súbor 

Slováková et 

al. (1989) 

 Sledovaný 

súbor 

Slováková et 

al. (1989) 

 

x SD x SD p x SD x SD p 

 N = 66 N = 48  N = 80 N = 55 

 

 

6-roční 

TV 123,17 4,53 118,88 5,54 < 0,001 122,88 5,09 118,49 5,67 < 

0,001 

TH  23,66 3,54 21,39 3,23    0,001 23,83 4,76 21,48 3,54    0,002 

RI 1,26 0,13 1,27 0,12    0,637 1,28 0,15 1,28 0,14    1,000 

KI   0,713 0,062 0,705 0,05    0,450 0,679 0,078 0,706 0,05    0,017 

TI 70,67 4,98 70,48 5,18    0,845 71,18 5,77 69,77 4,22    0,106 

 N = 126 N = 46  N = 110 N = 50  

 

 

7-roční 

TV 128,80 6,13 124,53 4,92 < 0,001 127,23 5,51 123,13 4,48 < 

0,001 

TH 26,80 5,04 23,89 3,46 < 0,001 26,79 4,61 23,10 3,12 < 

0,001 

RI 1,25 0,18 1,23 0,13    0,427 1,30 0,16 1,23 0,11    0,002 

KI   0,708 0,065 0,687 0,05    0,030   0,662 0,079 0,707 0,04 < 

0,001 

TI 71,58 5,02 70,97 4,87    0,474 71,05 5,85 70,06 4,77    0,263 

 N = 89 N = 43  N = 79 N = 41  

 

 

8-roční 

TV  134,39 6,21 129,79 5,23 < 0,001 134,22 5,60 129,38 5,40 < 

0,001 

TH  30,43 6,75 27,23 4,89    0,003 30,40 6,97 26,73 4,71    0,001 

RI 1,25 0,20 1,24 0,13    0,732 1,25 0,22 1,23 0,15    0,560 

KI   0,686 0,088 0,688 0,04    0,858   0,653 0,082 0,700 0,06    0,001 

TI 71,27 4,57 69,60 5,39    0,087 70,87 5,82 70,14 3,73    0,409 

 N = 77 N = 47  N = 68 N = 40  

 

 

9-roční 

TV  140,55 6,57 136,57 5,17 < 0,001 140,27 6,26 136,47 6,57    0,005 

TH  35,25 8,36 30,92 4,13 < 0,001 33,90 6,87 30,99 5,77    0,023 

RI 1,26 0,21 1,21 0,11    0,088 1,22 0,19 1,22 0,20    1,000 

KI   0,683 0,091 0,684 0,04    0,933   0,674 0,105 0,711 0,09    0,059 

TI 70,44 6,25 71,97 6,54    0,205 69,52 5,35 69,47 5,36    0,963 

 N = 84 N = 62  N = 119 N = 43  

 

 

10-roční 

TV  145,32 6,74 142,16 5,96    0,004 143,80 6,77 142,23 6,33    0,178 

TH 38,70 9,03 34,45 5,90    0,001 36,11 7,00 34,54 5,84    0,160 

RI 1,25 0,22 1,19 0,13    0,043 1,21 0,17 1,20 0,15    0,720 

KI   0,695 0,044 0,681 0,04    0,049   0,624 0,101 0,673 0,05 < 

0,001 

TI 72,44 7,13 71,30 4,79    0,252 68,83 6,35 71,77 5,26    0,005 

 

Záver 

Pri sledovaní intersexuálnych rozdielov telesnej výšky a telesnej hmotnosti mali 

chlapci vyššie priemerné hodnoty (okrem skupiny 6-ročných pri telesnej hmotnosti), 

nakoľko chlapci bývajú do desať rokov vyšší a ťažší ako dievčatá, čo sa nám potvrdilo. 

Taktiež sa potvrdil sekulárny trend, nakoľko sledovaný súbor oboch pohlaví bol v porovnaní 

so slovenskou normou (Slováková et al. 1989, 1991) vyšší a ťažší. Hodnoty celoslovenských 
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noriem, ktoré pochádzajú spred 35 rokov nezodpovedajú skutočnosti spôsobnej akceleráciou 

a sekulárnym trendom a výsledky našej štúdie poskytujú vhodný podklad k vytvoreniu 

nových slovenských noriem.  
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Abstract 

Study of the phage preparation storing methods 

Solid bacteriophage conservation methods that guarantee access to native or mutant stocks of unaltered 

properties have become crucial in view of the growing interest in bacteriophages. Any application of 

bacteriophages is based on phage collection which must be maintained in the short, medium or long term. A 

universal storage method that retains the infectivity of any species of bacteriophage virions, whether in a cell 

lysate or in a purified suspension, does not exist due to the vast diversity of bacteriophages. The aim of this work 

is to optimize the phage storage solution and compare the effect of stabilizers (sucrose, mannitol, glucose) while 

maintaining a viable and stable bacteriophage. Bacteriophages Dev2 and PetCM3-4 survived best at 4 ° C. Glucose 

and sucrose had the best effect on maintaining stability in PetCM3-4. Dev2 showed stability regardless of the 

stabilizers used. 

 

Keywords: bacteriophages; phage stability; storage conditions 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V posledných rokoch záujem o bakteriofágy kontinuálne narastá, najmä pre ich 

atraktívne vlastnosti a rôznorodú aplikáciu. Fágy ponúkajú veľký potenciál v potravinárstve a 

poľnohospodárstve, biotechnológiách, globálnom kolobehu živín ako aj v zdravotníctve. 

Okrem toho pokroky v genetike, bakteriológii a syntetickej biológii otvorili mnoho príležitostí 

pre ďalšie terapeutiká založené na fágoch [1].  

Väčšina aplikácií bakteriofágov začína od fágovej zbierky. Tá je uskladnená 

krátkodobo, strednodobo a dlhodobo. Bakteriofágy však nie sú statické a ich stabilita varíruje 

v závislosti od podmienok prostredia a citlivosti bakteriofága na ponúknuté podmienky. 

Nároky na prostredie, v ktorom sú bakteriofágy životaschopné a nestrácajú svoju infekčnosť 

sa líšia nie len medzi jednotlivými rádmi fágov ale už medzi fágovými čeľaďami. Kvôli 

rozdielom v citlivosti jednotlivých fágov na fyzikálne podmienky a zloženie skladovacích 

pufrov,  neexistuje univerzálna skladovacia metóda pre všetky bakteriofágy [2]. 

Cieľom práce bola optimalizácia skladovania fágového lyzátu, porovnanie jednotlivých 

podmienok uskladnenia a sledovanie, ktorá z daných podmienok bola ideálna a spĺňala nároky 

bakteriofága nie len na prežitie ale aj na zachovanie dostatočného fágového titra. V práci sme 
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sa zamerali na PetCM3-4, predstaviteľa Myoviridae, a Dev2, ktorý patrí medzi Podoviridae.  

 

Materiál a metódy 

 V našej práci sme používali bakteriálne kmene a bakteriofágy, ktoré boli izolované v 

predošlom období na našom pracovisku (Tab. 1).   

 
Tab. 1. Indikátorové bakteriálne kmene a bakteriofágy použité v práci 

 

Indikátorový kmeň Bakteriofág Morfológia bakteriofága 

Cronobacter malonaticus PetCM3-4 Myoviridae 

Cronobacter turicensis Dev2 Podoviridae 

 

Stanovenie titra bakteriofága pomocou kvapkového testu na dvojitom agare 

V práci sme používali fágový preparát s titrom fága 108 PFU/ml.. Do čistej skúmavky 

sme napipetovali 200 µl bakteriálnej kultúry, ktorú sme kultivovali cez noc a k nej sme pridali 

5 ml LB top agaru. Zmes sme vyliali na Petriho misku s tuhým LB médiom. Na stuhnutý povrch 

sme kvapkali 10 µl fágového lyzátu nariedeného rôznych riedení. Po vyschnutí sme Petriho 

inkubovali pri teplote 37 °C cez noc. Na druhý deň sme spočítali vzniknuté plaky a určili sme 

titer bakteriofága. 

 

Príprava vzoriek na skladovanie 

Tlmivé pufre s fágmi sme pripravili podľa tabuliek 1. – 4. Alikvóty vzoriek sme 

skladovali pri 4 °C, - 20 °C, - 80 °C. Do vzoriek, ktoré boli predurčené na skladovanie pri - 20 

°C a - 80 °C sme pridali 25 µl 80% glycerolu. Lyofilizované vzorky sme skladovali pri 4 °C. 

V alikvótach sme stanovili množstvo fágov v troch časových intervaloch – hneď na druhý deň, 

po 3 a 6 mesiacoch. 

 

Tab. 2. Príprava tlmivých pufrov s fágmi  

 
Fágový lyzát v SM s obsahom 

solí  

Fágový lyzát v SM bez 

solí 

Fágový lyzát v LB s 

obsahom solí 

Fágový lyzát v LB 

bez solí 

5mM CaCl2 + 5mM MgCl2 + 

fágový lyzát 
fágový lyzát 

5mM CaCl2 + 5mM MgCl2 

+ fágový lyzát 
fágový lyzát 

 

skladovací roztok obsahoval 

0,5M glukózu 

skladovací roztok 

obsahoval 0,5M 

sacharózu 

skladovací roztok 

obsahoval 0,5M manitol 

skladovací roztok 

neobsahoval 

sacharidy 
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Výsledky a diskusia 

V našej práci sme použili dva Caudovirales bakteriofágy s odlišnou morfológiou 

skladované pri vybraných podmienkach (4, -20, -80° C a lyofilizácia). Bakteriofág Dev2 je 

robustný a nenáročný na podmienky skladovania. Súvisí to s jeho krátkym, nekontraktilným 

chvostíkom bez prítomnosti bazálnej platničky. Naopak, PetCM3.4 s jeho dlhým, 

kontraktilným chvostíkom a komplikovanou bazálnou platničkou je na skladovacie podmienky 

náročnejší. Oba testované bakteriofágy, Dev2 a PetCM3.4, boli vystavené rovnakým 

podmienkam pričom sa sledovala účinnosť vybraných stabilizátorov (glukóza, sacharóza, 

manitol, MgCl2, CaCl2). Sacharidy a ióny majú stabilizačný účinok. Sacharidy boli 

identifikované ako jeden z osmolytov, ktoré stabilizujú mikroorganizmy v nepriaznivých 

podmienkach, ako je dehydratácia a zvýšené teploty [3]. Fágová aktivita bola testovaná v troch 

časových intervaloch. V prvej fáze sa testovala fágová aktivita hneď na druhý deň. Účelom 

bolo zistiť, ako sa bakteriofágy adaptovali na stanovené podmienky. Ďalšie dve testovania sa 

uskutočnili s trojmesačným odstupom.  

Obidva testované bakteriofágy boli najstabilnejšie pri 4 ° C. Pri uvedenej teplote sme 

u testovaných bakteriofágov neevidovali signifikantný pokles fágového titra (Obr. 1 A, B)  

a bakteriofágy dosiahli najvyššie percento prežívania po 6-tich mesiacov v porovnaní 

s počiatočným stavom. Možným dôvodom je, že táto teplota predstavuje pre bakteriofágy 

teplotu ich prirodzeného prostredia. Nevýhodou danej skladovacej metódy je, že čo i len 

najmenšia odchýlka od 4 ° C môže viesť k destabilizácii až strate životaschopnosti 

bakteriofága.  

Výraznejší pokles bol evidovaný u testovaného bakteriofága PetCM3.4, ktorý bol 

uskladnený pri - 20 a - 80 ° C. PetCM3.4 patrí do rodiny Myoviridae. Fágy, ktoré patria do 

tejto rodiny sú charakteristické dlhým, kontraktilným chvostíkom s komplikovanou bazálnou 

platičkou. Dev2 patrí medzi Podoviridae; má krátky nekontraktilný chvostík a vďaka tomu je 

bakteriofág Dev2 oveľa robustnejší čo sa týka skladovacích podmienok. PetCM3.4 má 

komplikovaný lyzačný aparát a vykazuje menšiu stabilitu pri uchovávaní mrazom (Obr. 1 D, 

F). Podobný výsledok získali aj González-Menéndez a kol. [4]. V ich štúdii naznačujú, že 

deštrukcia fágov skladovaných pri - 20 ° C bola výraznejšia pre fágy patriace do rodiny 

Myoviridae napriek prítomnosti stabilizátorov, ktoré sa bežne používajú na kryokonzerváciu 

mikroorganizmov. Obr. 1 C-F sú v zhode s daným tvrdením. Jedným z možných vysvetlení je, 

že kryokonzervačný účinok disacharidov sa stráca počas pomalého zmrazovania [4].  

Proteíny sú často stabilnejšie v suchom stave ako v roztoku. V roztoku sú vystavené 

stresovým podmienkam vrátane teploty, pH, iónovej sily, miešania, rizika mikrobiálnej 
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kontaminácie a chemickej degradácie súvisiacej s vodou [3]. V suchom práškovom stave 

existuje väčšia flexibilita v podmienkach prepravy a skladovania bakteriofága. Lyofilizácia 

predstavuje najatraktívnejšiu skladovaciu metódu. V počiatočnej fáze pri obidvoch 

testovaných bakteriofágoch došlo k výraznému poklesu v porovnaní s alikvótami, ktoré boli 

skladované pri 4, -20, -80° C (Obr. 1). V prípade bakteriofága Dev2 v ďalších testovacích 

fázach nedošlo k poklesu fágového titra a jeho aktivita ostala od prvej fázy bez zmeny. Všetky 

stabilizátory boli efektívne. V prípade testovaného PetCM3.4 sa ako účinné stabilizátory 

ukázali glukóza v kombinácii s iónmi a sacharóza v kombinácii s iónmi. V období testovania 

stability nedošlo k jej poklesu v prípade glukózy s iónmi; percento prežitia po 6-tich mesiacoch 

bolo 100%. Pri sacharóze v kombinácii s iónmi bolo percento prežitia 80%. V prípade 

lyofilizovaného fágového lyzátu s manitolom bakteriofág PetCM3.4 stratil svoju 

životaschopnosť.  

 

 
 

Obr. 1. Prežívanie bakteriofágov Dev2 a PetCM3-4 počas skladovania v prítomnosti stabilizátorov pri: 

(A,B) 4 ° C; (C,D) - 20 ° C; (E,F) - 80 ° C a (G,H) 4 ° C po lyofilizácii 
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Záver 

V našej práci sme boli schopní stanoviť optimálnu skladovaciu teplotu a určiť, ktorý 

stabilizátor vykazoval najvyššiu účinnosť v zachovaní stabilného a životaschopného 

bakteriofága.  Dev2 prežíval vo všetkých podmienkach na porovnateľnej úrovni, bez 

výrazných zmien. PetCM3.4 prežíval najlepšie pri 4 ° C ale rovnako tak preukázal stabilitu vo 

forme lyofilizovaného lyzátu skladovaného pri 4 ° C v prítomnosti glukózy alebo sacharózy 

ako stabilizátora.  
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Abstract 

Has the blue light spectrum reduction impact on the human sleep quality? 

Exposure to daylight ensures the proper functioning of the body, higher concentration during the day and 

better sleep at night. Shading foils and building facades reduce the amount of light in the work area during working 

hours. In our study, we observed the effect of an altered light spectrum in 23 participants over two weeks. During 

the first week, the participants were in a room with unchanged lighting conditions. During the second week, 

participants were in a room with foil that did not transmit light spectrum up to 500 nm. In the evening, they used 

blue light filters except on the fourth night, when they were exposed to blue light before bedtime. We observed 

significant changes in sleep parameters in women, but not in men. Exposure to light on the fourth night also 

increased mobility and reduced sleep efficiency in women, but not in men. The results suggest that spectral 

changes in light and exposure to light at bedtime may have a stronger effect on women’s sleep parameters than 

men´s. 

 

Keywords: sleep; daylight; light history; blue light filtering; motionwatch 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Svetlo zabezpečuje synchronizáciu cirkadiánneho systému s vonkajším prostredím a je 

hlavným synchronizátorom rytmu spánok-bdenie, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie 

organizmu. Rozvoj umelého osvetlenia v 20. storočí umožnil presun práce do vnútorných 

priestorov a predĺženie aktivít človeka do nočných hodín [1]. Prirodzené svetlo sa od umelého 

osvetlenia okrem intenzity odlišuje aj postupne rastúcou, resp. klesajúcou intenzitou v ranných 

a večerných hodinách [2], pričom práve postupné zmeny v intenzite osvetlenia môžu byť 

lepšou predispozíciu pre kvalitnejší spánok [3]. Melatonín je hormón produkovaný v epifýze, 

ktorý má významnú úlohu pri synchronizácii cirkadiánnych rytmov vrátane spánku. Expozícia 

svetlu v tmavej fáze dňa môže viesť k zmenám v hladinách melatonínu a nástupu jeho rytmu 

[4], ku skráteniu spánku, zvýšenej bdelosti počas spánku, či nižšej efektivite spánku [5]. 

Naopak, expozícia svetlu počas dňa, najmä s aktivačnou modrou zložkou, vedie k správnemu 

nastaveniu organizmu, vyššiemu pracovnému výkonu, zlepšeniu koncentrácie ako aj k zníženej 

rannej ospalosti [6 - 7]. Expozícia intenzívnemu svetlu v dopoludňajších hodinách môže znížiť 

negatívne účinky svetla vo večerných a nočných hodinách na hladiny melatonínu [8] 
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a ovplyvniť načasovanie aj kvalitu spánku [2]. 

Cieľom našej štúdie bolo sledovať vplyv zmeneného svetelného spektra 

s odfiltrovaným modrým aj zeleným spektrom (do 500 nm) počas dňa na parametre spánku 

zdravých jedincov. 

 

Materiál a metódy 

Štúdie sa zúčastnilo 23 participantov (14 žien, 9 mužov, priemerný vek 24,8 ± 1,2 roka). 

Participanti boli zdraví bez spánkových porúch a neužívali lieky a výživové doplnky 

ovplyvňujúce spánok. Participanti boli podrobne informovaní o podmienkach a priebehu 

experimentu. Svoj súhlas s účasťou na pokuse potvrdili podpísaním informovaného súhlasu. 

Experiment bol schválený Etickou komisiou Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 

Experiment prebiehal počas dní s krátkou fotoperiódou v decembri 2020 a novembri 

2021 až januári 2022 v dvoch stavebne rovnakých miestnostiach. Skladal sa z kontrolného 

týždňa (KON) a z týždňa so zmenenými svetelnými podmienkami (ZSP). Počas KON týždňa 

boli participanti v miestnosti s plným prístupom prirodzeného svetla a štandardnými 

svetelnými zdrojmi, v ZSP týždni boli v miestnosti s oknami a svetelnými zdrojmi prekrytými 

oranžovou fóliou Orange 50 UV (KeetecFol, EU), ktorá prepúšťa len 3,6 % svetla do vlnovej 

dĺžky 500 nm. Teplota svetla v kontrolnej miestnosti bola približne 6300 K o 9:00 hod a 3400 

K o 16:00 hodine a v miestnosti so zmenenými svetelnými podmienkami približne 2700 

K o 9:00 hodine a 2400 K o 16:00 hodine. Participanti mali cca 2 hodiny pred spánkom 

aktivovaný filter modrého svetla počas celého experimentu, počas ZSP týždňa používali filter 

modrého svetla počas celého dňa. Pred a po pobyte v experimentálnej miestnosti v ZSP týždni 

nosili participanti okuliare blokujúce modré svetlo, aby nedošlo k synchronizácii na prirodzené 

svetlo. Vo štvrtý večer oboch týždňov boli participanti vystavení 2 hodiny pred spánkom 

intenzívnemu osvetleniu bez použitia filtrov modrého svetla. 

Pobyt v experimentálnych miestnostiach trval cca od 8:00 do 16:00 hodiny. Počas 

celého experimentu mali participanti vlastné pracovné miesto, zabezpečenú stravu a pracovali 

na osobných počítačoch. Počas experimentu participanti nosili zariadenie snímajúce osvetlenie 

a spektrum svetla - Lightwatcher (Object tracker, Rakúsko). Zariadenie mali participanti pevne 

umiestnené vedľa oka, čo umožňovalo monitorovanie svetla dopadajúceho do oka participanta. 

Svetelné prostredie v kontrolnej a experimentálnej miestnosti bolo neustále monitorované 

prostredníctvom spektrofotometrov (Konica minolta, Japonsko). 

Aktivita participantov bola počas celého experimentu monitorovaná akcelerometrom 

v tvare hodiniek Motionwatch 8 (CamNtech, UK) nosenom na nedominantnej ruke. Dáta 
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z Motionwatch8 sme vyhodnocovali programom MotionWare1.3.17 (CamNtech,UK). 

Výsledky uvádzame ako priemery ± SEM. Štatistické porovnávanie KON a ZSP 

podmienok sme robili z priemeru prvých troch nocí v danom týždni. Dáta porovnávame 

párovým t-testom, pri neparametricky rozdelených dátach Wilcoxovým testom v programe 

STATISTICA v.10 (StatSoft, Inc., Tulsa, USA). 

 

Výsledky a diskusia 

Vzhľadom na publikované intersexuálne rozdiely v spánkových parametroch 

hodnotených aj pomocou aktigrafie [9] uvádzame výsledky nášho experimentu rozdelené na 

skupinu žien a skupinu mužov. 

Vplyvom zmenených svetelných podmienok (ZSP) sme zistili zvýšenú pohyblivosť 

a zvýšenú aktivitu počas spánku v skupine žien. Zároveň sa v skupine žien ukázal trend pre 

vyšší percentuálny podiel bdenia a nižší podiel spánku vplyvom ZSP, ako aj trend pre vyšší 

fragmentačný index (Tab. 1). V skupine mužov sme nezaznamenali signifikantné rozdiely 

v spánkových parametroch medzi KON a ZSP okrem trendu pre vyššiu latenciu spánku, kratšiu 

priemernú dĺžku epizód spánku a priemerné trvanie epizód imobility (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Porovnanie spánkových parametrov u žien a u mužov vplyvom svetelných podmienok prostredia 

Porovnanie priemernej hodnoty spánkových parametrov prvých troch kontrolných nocí (KON) a prvých troch 

nocí počas týždňa so zmenenými svetelnými podmienkami (ZSP). Ženy (n = 14), muži (n = 9). NS – 

nesignifikantné rozdiely. Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM. p – štatistická hodnota pravdepodobnosti 

 

Parametre spánku 

Ženy Muži 

KON ZSP p KON ZSP p 

Priemer ± SEM  Priemer ± SEM  

% podiel spánku 84,1 ± 1,3 83,6 ± 1,3 0,084 82,3 ± 1,5 81,2 ± 1,4 NS 

Latencia spánku 

(hh:mm ± mm:ss) 
0:07 ± 01:12 0:05 ± 01:03 NS 0:05 ± 01:20 0:09 ± 01:31 0,082 

Priemerná dĺžka 

epizódy spánku 

(hh:mm ± mm:ss) 

0:15 ± 00:56 0:15 ± 00:55 NS 0:13 ± 00:47 0:12 ± 00:33 0,061 

% podiel imobility 

počas spánku 
89,7 ± 0,7 88,7 ± 0,8 < 0,001 86,9 ± 1 86,8 ± 0,7 NS 

% podiel mobility 

počas spánku 
10,3 ± 0,7 11,3 ± 0,8 < 0,001 13,1 ± 1 13,2 ± 0,7 NS 

Počet mobilných 

minút 
44,4 ± 3,5 50,0± 3,9 0,008 56,3 ± 5,7 55,2 ± 3,8 NS 

Epizódy imobility 32,7 ± 2,3 36,4 ± 2,8 0,025 39,1 ± 2,4 40,5 ± 2,2 NS 

Priemerné trvanie 

epizód imobility 

(hh:mm ± mm:ss) 

0:12 ± 00:48 0:11± 00:47 0,008 0:10 ± 00:30 0:09 ± 00:25 0,095 

Epizódy imobility 

kratšie ako 1 min 
4,5 ± 1 5,6 ± 1 0,074 6,5 ± 1,1 6,4 ± 1, NS 

Priemerná aktivita 

počas spánku 
132,5 ± 13,6 121,2 ± 13,4 0,007 108,4 ± 14,6 117,3 ± 19 NS 

Fragmentačný index 22,7 ± 2,6 25,4 ± 2,2 0,058 29,5 ± 2,7 28,5 ± 2,7 NS 
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Pobyt v prostredí s prirodzeným prístupom svetla vedie k dlhšiemu spánku počas 

nasledujúcich nocí a k tendencii pre vyššie subjektívne vnímanie spánku ako kvalitného 

v porovnaní s pracovnými podmienkami v prostredí so zníženým prístupom denného svetla 

[7]. Tieto výsledky sú v súlade aj s našimi zisteniami, ktoré ukazujú zhoršenú kvalitu spánku 

v prostredí so zmenenými svetelnými podmienkami u žien. Keďže predchádzajúca štúdia sa 

nevenovala vplyvu svetla s ohľadom na pohlavie nevieme tieto rozdiely spoľahlivo vysvetliť. 

Porovnanie spánku počas nocí, kedy sa participanti pred spánkom vyhýbali priamemu 

osvetleniu a zdržiavali sa v podmienkach tlmeného osvetlenia so spánkom, pred ktorým boli 

participanti vystavení dve hodiny svetlu ukázalo, že u žien došlo počas ZSP, ale nie v KON 

ku skráteniu predpokladanej dĺžky spánku a predĺženiu zaspávania ako aj signifikantne 

oneskorenej strednej doby spánku, ktorá ukazuje na fázový posun spánku vplyvom svetelnej 

expozície pred spánkom (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Vplyv svetelnej expozície vo večerných hodinách na spánok so zreteľom na pohlavie Porovnanie 

spánku počas nocí s tlmeným osvetlením pred spánkom (Pondelok - Streda) a noci so svetelným zásahom 2 

hodiny pred spánkom (Štvrtok) počas kontrolného týždňa (KON) a týždňa so zmeneným spektrom svetla (ZSP) 

prostredníctvom odfiltrovania svetla do 500 nm u žien a u mužov. Hodnoty sú udávané ako hh:mm ± hh:mm. 

NS – nesignifikantné rozdiely. p – štatistická hodnota pravdepodobnosti 

 

Ženy (n=13) KON ZSP 

Parametre spánku 
Pondelok - 

Streda. 
Štvrtok 

p - 

hodnota 

Pondelok - 

Streda 
Štvrtok. 

p - 

hodnota 

Predp. dĺžka spánku 7:06 ± 0:10 6:59 ± 0:13 NS 7:18 ± 0:09 6:51 ± 0:16 0,042 

Dĺžka zaspávania 0:06 ± 0:01 0:05 ± 0:01 NS 0:04 ± 0:01 0:10 ± 0:03 0,006 

Stredná doba 

spánku 
2:30 ± 0:09 2:38 ± 0:11 NS 2:21 ± 0:8 2:36 ± 0:10 0,008 

 

Muži (n=8) KON ZSP 

Parametre spánku 
Pondelok - 

Streda 
Štvrtok. 

p - 

hodnota 

 Pondelok - 

Streda 
Štvrtok. 

p - 

hodnota 

Predp. dĺžka spánku 7:10 ± 0:19 6:49 ± 0:11 NS 7:00 ± 0:16 6:59 ± 0:17 NS 

Dĺžka zaspávania 0:05 ± 0:01 0:10 ± 0:03 NS 0:09 ± 0:01 0:11 ± 0:02 NS 

Stredná doba 

spánku 
3:03 ± 0:05 3:19 ± 0:14 NS 3:12 ± 0:9 3:09 ± 0:11 NS 

 

U žien sa ukázalo štatisticky významné zníženie skutočnej dĺžky spánku (%) (p = 

0,026, p = 0,036; Obr. 1A) a zvýšenie percentuálneho podielu bdenia (p = 0,026, p = 0,036) aj 

v KON, aj v podmienkach ZSP, (hodnota p je uvedená v tomto poradí). Ženy mali zníženú 

efektivitu spánku počas oboch podmienok (p = 0,030; p = 0,019; Obr. 1B) a menej času 

stráveného bez zmeny polohy po svetelnej kontaminácii v KON (p = 0,020; Obr. 1E). 
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Obr. 1. Vplyv svetelnej expozície vo večerných hodinách so zreteľom na pohlavie Porovnanie spánku počas 

nocí s tlmeným osvetlením pred spánkom (plný symbol) a noci so svetelným zásahom 2 hodiny pred spánkom 

(prázdny symbol) počas kontrolného týždňa (modré stĺpce, KON) a týždňa so zmeneným spektrom svetla 

prostredníctvom odfiltrovania svetla do 500 nm (oranžové stĺpce, ZSP) u žien (kruh; n = 13) a u mužov 

(štvorec; n = 8). Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM. * p < 0,05 

 

V skupine mužov sme nezistili signifikantné rozdiely v spánku po svetelnej 

kontaminácii ani v kontrole ani v ZSP. Množstvo epizód spánku a bdenia ako ani fragmentačný 

index (%) sa signifikantne nelíšili v jednotlivých svetelných podmienkach ani u žien, ani 

u mužov (Obr. 1C, D, F). Pobyt v prostredí so zmenenými svetelnými podmienkami a následná 

večerná svetelná expozícia mali vplyv na dĺžku a efektivitu spánku u žien, ale nie mužov. 

Vzniknuté rozdiely naznačujú, že napriek vyššej kvalite spánku žien v KON môžu byť ženy 
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zraniteľnejšie na zmeny vo vonkajšom prostredí súvisiace so svetlom. 

Štúdia využívajúca polysomnografické meranie spánku ukázala, že po večernej 

expozícii svetlu s vyšším podielom modrého svetla (6500 K) v porovnaní s teplejším svetlom 

(2 500 K) malo až 70 % mužov zvýšený podiel hlbokého spánku počas prvého spánkového 

cyklu (v prvej tretine spánku), kým u žien došlo vplyvom rovnakého svetla k zvýšeniu podielu 

hlbokého spánku len v 33 %. Z výsledkov vyplýva, že u mužov dvojhodinový svetelný stimul 

pred spánkom obohatený o modré svetlo viedol k hlbšiemu spánku v porovnaní so spánkom 

u žien [10]. Výsledky tejto štúdie sú v súlade s našimi výsledkami, keďže svetelná 

kontaminácia pred spánkom ovplyvnila spánok žien, ale nie spánok mužov. 

 

Záver 

 Dlhodobý pobyt v prostredí so zmeneným spektrálnym zložením svetla s odfiltrovanou 

zelenou a modrou zložkou viedol ku vyššej pohyblivosti počas spánku v skupine žien, avšak 

nie v skupine mužov. Svetelná expozícia svetlu vo večerných hodinách ovplyvnila spánok 

a jeho kvalitu v skupine žien, ale nie v skupine mužov. Výsledky našej štúdie poukazujú na to, 

že kvalita denného osvetlenia a svetelná história má vplyv na efektivitu spánku, ale jej vplyv 

sa líši medzi pohlaviami. 

 

Poďakovanie 

Práca bola podporená grantami APVV 18/0174 a VEGA 1/0492/19. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Webler F. S., Spitschan M., Foster R. G. (2019) Curr. Opin. Behav. Sci. 30, p. 80 

[2] Wright K. P., McHill A. W., Birks B. R. ( 2013) Curr. Biol. 23(16), p. 1554 

[3] Stefani O., Freyburger M., Veitz S. (2021) J. Pineal Res. 70(3), e12714 

[4] Rahman S. A., Wright K. P., Lockley S. W. (2019) Sci. Rep. 9(1), p. 19720 

[5] Green A., Cohen-Zion M., Haim A. (2018) Chronobiol. Int. 35(1), p. 90 

[6] Viola A. U., James L. M., Schlangen L. J. M. (2008) Scand. J. Work. Environ. Heal. 

34(4), p. 297 

[7] Boubekri M., Cheung I. N., Reid K. J. (2014) J. Clin. Sleep Med. 10(6), p. 603 

[8] Kozaki T., Kubokawa A., Taketomi R. (2015) J. Physiol. Anthropol. 34(1) 

[9] Kováčová K., Stebelová K. (2021) Int. J. Environ. Res. 18(24), p. 13213 

[10] Chellappa S. L., Steiner R., Oelhafen P. (2017) Sci. Rep. 7(1), p. 14215 

  



 

337 
 

Prevalencia a forma ochorenia COVID-19 u vysokoškolských študentov 

PriF UK  
 

Viktória Kovalčíková, Barbara Matzenauerová, Darina Falbová, Dominika Lechmanová, 

Frederika Hanuliaková, Lenka Vorobeľová 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

kovalcikova23@uniba.sk 

 

 

Abstract 

Prevalence and form of COVID-19 disease in university students PriF UK  

This study focused on the prevalence and form of COVID-19 in a group of students at the Faculty of 

Natural Sciences, Comenius University in Bratislava. The studied sample consisted of 161 young adults with a 

mean age of 20.17 ± 1.62 years. The group of subjects who had overcome COVID-19 consisted of 70 individuals 

(55 females and 15 males). Data were collected using a questionnaire between September 2021 and March 2022. 

The obtained data were processed in Microsoft Excel. The results of the study showed that 21.4% of the men and 

78.6% of the women surveyed overcame COVID-19. We found that up to 72.7% of women reported headache 

and general weakness as the symptoms of the disease. Subsequently, they reported cough (61.8%), sore throat, 

rhinitis and muscle and joint pain (60.0%), feeling of fever, and sudden loss of taste and smell (52.7%). In men, 

the most common clinical manifestation was sudden loss of smell and taste (60.0%). The higher percentages of 

them had a cold (46.6%) or cough (46.6%). 

 

Keywords: COVID-19; form of the disease; clinical symptoms; vaccination 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Koncom roku 2019 sa vo Wu-chane v provincii Hubei v Číne začali objavovať prvé 

prípady doteraz neznámej infekcie horných dýchacích ciest. Začiatkom januára 2020 sa zistilo, 

že táto infekcia je spôsobená novým koronavírusom spôsobujúcim akútny respiračný syndróm 

(SARS-CoV-2), pričom 11. februára 2020 dostalo ochorenie názov koronavírusové ochorenie 

2019 (COVID-19). V konečnom dôsledku si vírus našiel cestu do celého sveta a 11. marca 

2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne označila globálny stav výskytu 

ochorenia COVID-19 za pandémiu [1, 2]. 

COVID-19 môže spôsobovať ako zápal pľúc, tak aj syndróm akútnej respiračnej tiesne. 

Ďalšie komplikácie ochorenia môžu zahŕňať akútne poškodenie pečene, srdca a obličiek, ako 

aj sekundárnu infekciu a zápalovú odpoveď [3]. Klinické prejavy u pacientov s COVID-19 

poukazujú na veľmi rôznorodé chorobné patologické stavy infekcie SARS-CoV-2 u ľudí. Vírus 

prechádza sliznicou nosa a hrtana, a cez dýchacie cesty sa dostáva do pľúc [4]. Bežne 

pozorovanými príznakmi sú horúčka, kašeľ, silná bolesť hlavy, bolesť svalov a únava. Priebeh 

ochorenia je u väčšiny pacientov mierny, ale môže sa stať závažným, najmä u starších ľudí 

alebo u ľudí trpiacich chronickým ochorením pľúc či kardiovaskulárnymi ochoreniami [5].
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  Celosvetovo je k 28. marcu 2022 hlásených až 480 170 572 potvrdených prípadov 

COVID-19 vrátane 6 124 396 úmrtí, ktoré boli hlásené prostredníctvom WHO. K 27. marcu 

2022 bolo podaných celkovo 11 054 362 790 dávok vakcíny [6]. 

Cieľom našej štúdie je zistiť prevalenciu ochorenia COVID-19 v súbore študentov 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (zhodnotiť klinické prejavy 

ochorenia s ich následným dopadom na zdravie jedincov) a mieru vakcinácie skúmaného 

súboru.  

 

Materiál a metódy 

Sledovaný súbor predstavovalo 161 študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského s priemerným vekom 20,17 ± 1,62 roka. Súbor probandov, ktorí prekonali 

ochorenie COVID-19 pozostával zo 70 jedincov s priemerným vekom 20,04 ± 1,75 roka (55 

žien a 15 mužov).  

Zber dát bol realizovaný v období od septembra 2021 do marca 2022. Použitý bol 

odborný dotazník, vytvorený kolektívom spoluautorov, ktorý bol zameraný na otázky, vďaka 

ktorým sme získali informácie o zdravotnom stave jedincov zapojených do výskumu (spôsob 

prekonania ochorenia, klinické príznaky, dlhodobé zdravotné komplikácie po prekonaní 

ochorenia, podanie vakcíny). Samotná analýza dát bola realizovaná v programe Microsoft 

Excel.  

 

Výsledky a diskusia 

 Výsledky našej štúdie poukázali na to, že z celého sledovaného súboru 21,4 % mužov 

a až 78,6 % žien prekonalo ochorenie COVID-19. U mužov malo ľahkú formu ochorenia 

73,3 %, stredne ťažkú formu malo 26,7 % a žiaden zo sledovaných probandov neprekonal 

ťažkú formu ochorenia. U žien uviedlo ľahkú formu ochorenia 65,4 %, stredne ťažkú formu 

31,0 % opýtaných a ťažkú formu prekonalo 3,6 %. Hospitalizácia nebola potrebná ani 

u jedného z opýtaných študentov. Podobné výsledky uvádzajú aj v štúdii Gavriatopoulou et al. 

[7], kde väčšina pacientov vyššieho veku (v porovnaní s nami sledovaným súborom) s COVID-

19 malo tiež miernu alebo stredne ťažkú formu ochorenia. V otázke liečby sme analýzou 

údajov zistili, že 73,3 % mužov a až 92,7 % žien podstúpilo liečbu ochorenia podávaním 

antibiotík, antipyretík a doplnkových liekov, ale aj vitamínových doplnkov. Opýtaní 

najčastejšie ako spôsob liečby uvádzali vitamínovú liečbu v podobe vitamínu C (46,7 % mužov 

a 89 % žien), vitamínu D (53,3 % mužov a 49,0 % žien) a vitamínu B (26,6 % mužov a 14,5 

% žien). Okrem toho väčšie percento opýtaných uviedlo aj ako spôsob liečby dopĺňanie zinku 
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(13,0 % mužov a 27,3 % žien) či selénu (6,6 % mužov a 9,0 % žien). Liečbu pomocou 

antibiotík uviedlo 20,0 % mužov a 10,0 % žien. Z celého sledovaného súboru bolo až 93,3 % 

mužov a 70,9 % žien zaočkovaných druhou dávkou, čo predstavuje oveľa vyššie percento ako 

je udávané v slovenskej populácii, kde ku dňu 29. marca 2022 je zaočkovaných treťou dávkou 

30,0 % a druhou dávkou len 17,6 % populácie [8]. 

 Pri sledovaní klinických príznakov u žien (Obr. 1.) sme zistili, že až 72,7 % uviedlo ako 

príznak ochorenia bolesť hlavy a celkovú slabosť organizmu. Vyššie percento zastúpenia mal 

aj kašeľ (61,8 %), či bolesť v krku, nádcha a bolesť svalov a kĺbov (60,0 %). Pocit zvýšenej 

teploty a náhlu stratu chuti a čuchu uviedlo 52,7 % žien. Opakom sú muži (Obr. 2.), u ktorých 

bol najčastejším zisteným klinickým prejavom práve náhla stratu čuchu a chuti (60,0 %). 

Vyššie percento zastúpenia u nich predstavovala nádcha (46,6 %) či kašeľ (46,6 %). Oproti 

ženám iba 26,6 % mužov uviedlo bolesť hlavy ako príznak ochorenia. K podobným záverom 

prišli aj v štúdii Fernández-de-Las-Peñas et al. [9], kde uvádzajú, že u nehospitalizovaných 

pacientov veku neskorej dospelosti boli najčastejšími príznakmi únava (71,89 %), bolesť 

svalov (59,0 %), kašeľ (56,0 %), horúčka (52,5 %), strata čuchu (51,9 %) a strata chuti (51,8 

%). Okrem iného jedinci pociťovali aj bolesť na hrudníku (28 %), bolesť svalov (59 %) a bolesť 

hrdla (45,8 %). Avšak, na rozdiel od našich výsledkov uvádzali ako častý klinický príznak aj 

prítomnosť hnačky (36,0 %), vracanie (12,2 %), nevoľnosť (24,16 %), palpitácie (28,37 %) či 

závraty (31,9 %). V štúdii Leichen et al. [10] naopak zistili, že až 85,6 % pacientov (priemerný 

vek 36,9 ± 11,4 roka) pociťovalo práve stratu čuchu a 88,8 % stratu chuti.  

 V rámci sledovania trvalých zdravotných ťažkostí (Tab. 1.) sme zistili, že najvyššie 

percento probandov uviedlo zo súboru fyziologických ťažkostí ako problém zníženú fyzickú 

zdatnosť (26,6 % mužov, 45,4 % žien), bolesť hlavy (26,6 % mužov, 41,8 % žien) 

a dýchavičnosť (26,0 % mužov, 38,1 % žien). Zo psychologických ťažkostí boli najčastejšie 

zastúpené problémy so sústredením (33,3 % mužov, 29,0 % žien), úzkosť (20,0 % mužov, 

20,0 % žien) a horšie zvládanie úloh vyžadujúcich si uvažovanie, plánovanie a riešenie 

problémov (20,0 % mužov, 18,1 % žien). Podobne k našim výsledkom uvádzajú aj Lopez-

Leon et al. [11] ako najčastejšie zdravotné ťažkosti po prekonaní COVID-19 u pacientov 

vyššieho veku, v porovnaní s našim sledovaným súborom, únavu (58,0 %), bolesť hlavy (44,0 

%), poruchu pozornosti (27,0 %), vypadávanie vlasov (25,0 %) a dýchavičnosť (24,0 %). V 

štúdii Fernández-de-Las-Peñas et al. [9] zistili, že v období 30 dní po prekonaní ochorenia 

patria medzi najčastejšie zdravotné komplikácie pretrvávajúca strata čuchu (19,9 %), strata 

chuti (18,3 %), dýchavičnosť (15,7 %), kašeľ (13,9 %), únava (11,8 %) a bolesť hlavy (10,9 
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%). V období 60 dní po prekonaní ochorenia prevažovali bolesť hrdla (67,0 %), únava (63,2 

%), bolesť hlavy (48,2 %), kašeľ (40,7 %), dýchavičnosť (39,9 %) a strata čuchu (37,7 %). Pri 

sledovaní symptómov 90 dní po prekonaní ochorenia bola najviac zastúpenou už len únava 

(29,8 %).  

 

 

 
Obr. 1. Klinické prejavy ochorenia COVID-19 u žien 

 

 
 

Obr. 2. Klinické prejavy ochorenia COVID-19 u mužov 
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Tab. 1. Trvalé zdravotné ťažkosti po prekonaní ochorenia COVID-19  

 
ZDRAVOTNÉ 

ŤAŽKOSTI 
POHLAVIE ÁNO (%) NIE (%) 

psychologické ťažkosti 

zhoršenie pamäti 
muži 20,0 80,0 

ženy 10,9  89,1  

 

horšie zvládanie úloh 

vyžadujúcich si 

uvažovanie, plánovanie 

a riešenie problémov 

 

muži 20,0  80,0 

ženy 18,1  81,9 

problémy so 

sústredením 

muži 33,3  66,7  

ženy 29,0 71,0 

problémy 

s nachádzaním 

správnych slov 

pri vyjadrovaní 

muži 13,0 87,0 

ženy 10,9  89,1  

depresia 
muži 20,0 80,0 

ženy 12,7  87, 3  

úzkosť 
muži 20,0 80,0 

ženy 20,0 80,0 

fyziologické ťažkosti 

znížená fyzická 

zdatnosť 

muži 26,6  73,4  

ženy 45,4  54,6  

dýchavičnosť 
muži 26, 6 74,0  

ženy 38,1  61,9  

bolesť hlavy 
muži 26,6  73,4  

ženy 41,8  58,2  

kardiovaskulárne 

problémy 

muži 0,0  100,0  

ženy 3,6  96,4  

ochorenia pľúc 
muži 13,3  86,7  

ženy 0,0  100,0  

ochorenia imunitného 

systému 

muži 13,3  86,7  

ženy 27,2  72,8  

intolerancia na 

potraviny 

muži 6,6  93,4  

ženy 10,9  89,1  

ochorenia 

gastrointestinálneho 

traktu 

muži 13,3  86,7  

ženy 5,4  94,6  

zmeny menštruačného 

cyklu 

muži - - 

ženy 7,2  92,8  

iné 
muži 6,6  93,4  

ženy 7,2  92,8  
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Záver 

 Výsledky našej štúdie ukázali, že z celého skúmaného súboru ochorenie COVID-19 

prekonalo 21,4 % mužov a 78,6 % žien, s priemerným vekom 20,17 ± 1,62 roka. Ľahkú formu 

ochorenia prekonalo najviac jedincov (73,3 % mužov a 65,4 % žien), menej opýtaných uviedlo 

ako formu ochorenia stredne ťažkú formu (26,7 % mužov a 31,0 % žien) a najmenšie 

zastúpenie preukazuje ťažká forma ochorenia (0,0 % mužov a 3,6 % žien). V otázke liečby sme 

zistili, že 73,3 % mužov a až 92,7 % žien podstúpilo liečbu ochorenia podávaním antibiotík, 

antipyretík a doplnkových liekov ale aj vitamínovými doplnkami. Z celého sledovaného súboru 

bolo až 93,3 % mužov a 70,9 % žien zaočkovaných druhou dávkou vakcíny. Zároveň sme 

zistili, že v rámci sledovania klinických príznakov najvyššie percento žien uviedlo ako 

symptóm ochorenia bolesť hlavy a celkovú slabosť. Medzi časté symptómy u nich patrili aj 

kašeľ, bolesti hrdla, nádcha, bolesti svalov a kĺbov, pocit horúčky a náhla strata chuti a čuchu. 

U mužov bola najčastejším klinickým prejavom náhla strata čuchu a chuti, nádcha a kašeľ. 

V našej štúdii sme nehodnotili konkrétny variant koronavírusu. 
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Abstract 

Characterization of Saccharomyces cerevisiae Ixr1 protein 

Ixr1 protein is localized in the nucleus of Saccharomyces cerevisiae where it plays a role as a transcription 

factor. IXR1 has a paralog, ABF2, that arose from the whole genome duplication. It is composed of 598 aa and the 

HMG-boxes are localized at C-terminus. The first 350 aa of Ixr1p contain 101 glutamine residues. This sequence 

seems to be unique for Ixr1p. The major prion-like domain corresponds to the entire 350 aa region and there is 

also a stretch of glutamins at the extreme 69 aa long C-terminus. We therefore decided to test the possibility that 

N-terminal part of Ixr1p has prionogenic potential using GFP fusion. 

 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae; Ixr1p; prion; methionine; GFP 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Prióny sú infekčné proteíny, ktoré konvertujú medzi štruktúrne a funkčne odlišnými 

stavmi, z ktorých je jeden alebo viac prenosných [1]. Priónové proteíny majú dvojitý charakter. 

Vyskytujú sa v štandardnej konformácii označovanej PrPc alebo v konformácii spôsobujúcej 

ochorenie, nazývanej PrPSc [2]. Sú prítomné u viacerých organizmov vrátane kvasiniek, húb a 

cicavcov. Prióny majú u jednotlivých organizmov viacero spoločných znakov, ale vo svojich 

funkciách sú značne odlišné [3]. 

Kvasinkové prióny obvykle pozostávajú zo zmenenej formy proteínu, ktorá katalyzuje 

rovnakú proteínovú alternáciu [4]. Spoločným štruktúrnym znakom kvasinkových priónov sú 

domény, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom glutamínov (Q) a asparagínov (N). Sú známe 

aj pod názvom Q/N bohaté oblasti [5]. 

Ixr1p sa nachádza v jadre S. cerevisiae, kde zohráva úlohu transkripčného faktora a 

pravdepodobne sa podieľa na oprave vnútro-vláknových zosieťovaní. Je to transkripčný 

represor, ktorý reguluje hypoxické gény počas normoxie. Podieľa sa aj na aeróbnej represii 

génov ako sú COX5b, TIR1, HEM13 [6]. IXR1 gén je paralógom ABF2 génu S. cerevisiae, 

ktorý vzišiel z duplikácie celého genómu. Produktami týchto dvoch génov sú proteíny 

obsahujúce DNA viažuce domény, nazývané HMG box domény. Ixr1p pozostáva z 598 

aminokyselín a HMG box domény sú lokalizované na C-koncovej oblasti. Okrem HMG-box 

domén obsahuje na N-konci úsek bohatý na Q. Prvých 350 aminokyselín tohto proteínu 

obsahuje 101 Q zvyškov, to znamená, že každá tretia aminokyselina v prvých 2/3 obsahuje 
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glutamín. Táto sekvencia je jedinečná pre Ixr1p. Hlavná priónová doména zodpovedá celej 350 

aminokyselinovej oblasti a taktiež sa tu nachádza úsek glutamínov na 69 aminokyselín dlhom 

C-konci za druhým predikovaným HMG boxom [7]. 

V celogenómovom prieskume „prionogénnych“ proteínov bol Ixr1p identifikovaný ako 

jeden z kvasinkových kandidátov [1]. Naším cieľom bolo overiť, či Ixr1p disponuje 

priónovými vlastnosťami na základe fúzie s GFP v plazmidoch pUG35 a pUG36, ktoré 

obsahovali promótor regulovateľný metionínom. Vznik agregátov v jadre S. cerevisiae by 

mohol naznačovať prionogénny potenciál Ixr1p. 

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy: Pracovali sme s kmeňmi S. cerevisiae GG595 (MATa, MATα, 

ura3-52 / ura3-52) a SCY325 (MATα, ade 2-1, his 3-11,15, leu 2-3,112, trp 1-1, ura 3-1). 

Použité plazmidy: pUG35, pUG35-IXR1, pUG36, pUG36-IXR1. 

Transformácie kvasiniek pomocou LiaC/PEG ssDNA: Do tekutého YPD média bola 

zaočkovaná kultúra buniek GG595 a SCY325 a inkubovaná pri teplote 28 °C za stáleho 

miešania cez noc. Nasledujúce ráno sa stanovila koncentrácia buniek využitím Bürkerovej 

komôrky. Kultúra bola nariedená na koncentráciu 5x106 buniek/ml v 50 ml YPD média a 

následne sa znovu nechala vyrásť na koncentráciu 2x107 buniek/ml. Bunky boli centrifugované 

5 minút pri 3000g a 22 °C a premyté s 20 ml sterilnej vody. Pelet bol rozsuspendovaný v 1 ml 

100mM octanu lítneho a prenesený do eppendorfovej skúmavky. Následne bol inkubovaný 10 

min. pri 30°C a centrifugovaný 5 sek. pri najvyšších otáčkach. Supernatant bol odstránený. 

Bunky boli rozsuspendované v 300 µL 100mM octanu lítneho. Pre každú reakciu bolo 

vložených 50 µL buniek (1 x106 ) do eppendorfovej skúmavky a bunky sa centrifugovali 5 sek. 

pri najvyšších otáčkach. Supernatant bol odstránený. Na povrch bunkového peletu boli pridané 

nasledujúce komponenty: 240µl 50% PEG 3350, 36 µL 1M octanu lítneho, 25 µL ssDNA 

(2mg/mL), 5 µL plazmidovej DNA (100ng do 2 µg) a 45 µL ddH2O. Bunkový pelet bol v 

transformačnom mixe centrifugovaný a inkubovaný pri 30°C 30 min. a pri 42°C 20 minút. 

Následne boli bunky centrifugované 5 sek. pri najvyšších otáčkach. Pelet bol rozsuspendovaný 

v 1 ml ddH2O a vložený na selektívne médiá, ktoré boli následne inkubované v termostate pri 

28 °C. 

Fluorescenčná analýza S. cerevisiae GG595 a SCY325: Do tekutého SD média 

s prídavkom a bez prídavku metionínu boli somostatne zaočkované tri klonálne populácie 

všetkých štyroch transformantov S. cerevisiae GG595 a SCY325. Kultivovali sa cez noc 

neustálym premiešavaním pri 28°C. Z každej zaočkovanej kultúry sa odobral objem 5µl, ktorý 
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sa použil na prácu s fluorescenčným mikroskopom. V prípade kmeňa SCY325 sa do SD média 

pridali aminokyseliny adenín, histidín, leucín a tryptofán. 

Western blot analýza: Po separácii proteínov metódou SDS-PAGE boli proteíny z gélu 

preblotované na nitrocelulózovú membránu. V blotovacej aparatúre boli navrstvené 3 kusy 

Whatman® 3MM papiera, nitrocelulózová membrána, gél z SDS-PAGE a ďalšie 3 kusy 

Whatman® 3MM. Transfer prebiehal 30 minút pri nastavení konštantného prúdu 2,5A pri 

blotovaní na 1 membránu. Po transfere bola membrána umiestnená do Petriho misky a zaliata 

10 ml blokovacieho roztoku (1%TBS + 5% BSA), v ktorom bola za stáleho miešania 

inkubovaná 1,5 hodiny. Inkubácia s 2 ml blokovacieho roztoku s obsahom primárnych 

protilátok prebiehala cez noc pri 4°C. Po odstránení primárnych protilátok bola membrána 

premytá 5 x 5 min. v 10 ml 1xTTBS a 5 min. v 10 ml roztoku 1xTBS.  Po zliatí premývacích 

roztokov bola membrána inkubovaná v 10 ml blokovacieho roztoku so sekundárnymi 

protilátkami. Následne bola membrána premytá 5x5 min. v 10 ml 1 x TTBS roztoku a 1x 5 

min. v 10 ml  10 x TBS roztoku. Po odstránení zvyšného TBS roztoku bol na membránu 

aplikovaný vyvolávací roztok. Na zastavenie vyvolávania bol vyvolávací roztok zliaty a na 

membránu sa aplikovalo 25mM EDTA-NaOH. 

Kvapkací test:  Tri klonálne populácie kmeňa GG595 a SCY325 získané 

transformáciou boli zaočkované do tekutých SD médií bez prídavku metionínu a kultivované  

pri 28°C cez noc. Po nariedení nočných kultúr na koncentráciu 3,5x107 bb/ml boli pripravené 

ďalšie desiatkové riedenia (106, 105, 104,103, 102, 101 bb/ml). Na pevnom SD médiu 

(s prídavkom metionínu a bez prídavku metionínu) sa z každej koncentrácie príslušných 

transformantov napipetovali kvapky o objeme 3 µL na rovnaké pozície v Petriho miskách. 

Misky boli kultivované pri 28°C. V prípade kmeňa SCY 325 sa do SD média pridali 

aminokyseliny adenín, histidín, leucín a tryptofán. 

 

Výsledky a diskusia 

Bunky S. cerevisiae GG595 a SCY325, ktoré boli úspešne transformované prázdnymi 

vektormi pUG35, pUG36 a rekombinantnými plazmidmi pUG35-IXR1, pUG36-IXR1 boli 

podrobené fluorescenčnej analýze. Mikroskopia preukázala, že transformanty pUG35 

a pUG36 obidvoch kmeňov obsahujú GFP signál v cytoplazme buniek. Bunky transformované 

rekombinantnými plazmidmi vykazujú GFP signál pravdepodobne v jadre buniek, kde tvoria 

agregáty. Prídavok metionínu do minimálneho SD média, spôsobil reprimáciu metióninového 

promótora len v kmeni SCY325, čo sa preukázalo znížením produkcie GFP a Ixr1-GFP 

proteínov. Výsledky mikroskopie sa nachádzajú na Obr.1 a Obr. 2. 
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Obr. 1. Fluorescenčná analýza transformantov S. cerevisiae GG595 
Snímky predstavujú transformanty S. cerevisiae GG595, ktoré boli kultivované šesť hodín v médiu bez prídavku 

metionínu (-M) a s prídavkom 0,25 M metionínu (+M). Na snímkach označených číslicou 1 sa nachádzajú 

transformanty pUG35; označenie 2 predstavuje transformantov pUG35-IXR1; označenie 3 predstavuje 

transformantov pUG36 a označenie 4 zobrazuje transformantov pUG36-IXR1 

 

 
 

Obr. 2. Fluorescenčná analýza transformantov S. cerevisiae SCY325 
Snímky predstavujú transformanty S. cerevisiae SCY325, ktoré boli kultivované šesť hodín v médiu bez prídavku 

metionínu (-M) a s prídavkom 0,25M metionínu (+M). Na snímkach označených číslicou 1 sa nachádzajú 

transformanty pUG35; označenie 2 predstavuje transformantov pUG35-IXR1; označenie 3 predstavuje 

transformantov pUG36 a označenie 4 zobrazuje transformantov pUG36-IXR1 
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Western blot analýzou (Obr. 3.) sme overili, že GFP signál je prítomný v bunkách 

transformovaných pUG35 a pUG36. Fúzny proteín Ixr1-GFP bol detegovaný v bunkách 

transformovaných pUG35-IXR1 a pUG36-IXR1. Metionín pridávaný k vzorkám v príslušnej 

koncentrácii znížil produkciu GFP a Ixr1-GFP len v kmeni SCY325, čo podporuje výsledky 

mikroskopie.  

 

 
 

Obr. 3. Western blot 

Nitrocelulózová membrána získaná metódou Western blot s primárnymi protilátkami proti GFP a αPGK1 

a sekundárnymi protilátkami konjugovanými s alkalickou fosfatázou. Separované boli proteínové extrakty zo S. 

cerevisiae GG595 a SCY325, ktoré boli transformované vektormi pUG35, puG36 a pUG35-IXR1, pUG36-

IXR1. Bunky použité v tomto experimente boli kultivované v tekutom SD médiu s prídavkom (+) a bez 

prídavku (-) metionínu. Ako proteínový štandard bol použitý SpectraTM Multicolor Broad Range Protein 

 

V prípade buniek S. cerevisiae GG595 a SCY325 transformovaných rekombinantnými 

plazmidmi sme kvapkacím testom zistili, že expresia Ixr1p nemá vplyv na rast 

a životaschopnosť buniek. Ako kontrola slúžili transformanty pUG35 a pUG36 (Obr. 4). 

 

 
 

Obr. 4. Kvapkací test 

Tri klonálne populácie všetkých transformantov S. cerevisiae SCY325 a GG595 5. deň po kultivácii na médiu s 

prídavkom (+M) a bez prídavku (–M) metionínu 
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Naše výsledky naznačujú, že Ixr1p  sa správa ako prión. Avšak, jeho zacielenie v jadre 

sme nedokázali potvrdiť. Preto navrhujeme použitie farbičiek, ktoré farbia konkrétne bunkové 

organely. Následnou kolokalizáciou signálov s GFP proteínom by bolo možné overiť jeho 

zacielenie.  

 

Záver 

Priónový potenciál Ixr1p proteínu sa nám pomocou nami vybraných experimentov 

nepodarilo úplne overiť z dôvodu nejasného začlenenia GFP signálov v bunkách s obsahom 

Ixr1p. Avšak, doterajšie poznatky naznačujú jeho priónový potenciál, preto by mal byť aj 

naďalej  študovaným proteínom. 
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Abstract 

Production of mutant retroviral reverse transcriptase  

Reverse transcriptase is a key enzyme in the life cycle of retroviruses. Its natural role is to reverse 

transcribe genetic information from RNA into cDNA, which is further replicated. This catalytic reaction of 

transcription of RNA into cDNA is used in many molecular biology techniques. One of the first uses was the 

creation of cDNA libraries. Today, reverse transcriptase is an essential component of many diagnostic methods, 

such as RT-qPCR, to diagnose many viruses, including SARS-CoV-2. In our work, we optimized the production 

process of mutated reverse transcriptase. Of all the Escherichia coli strains we used, the Escherichia coli MC4100 

strain proved to be the best express system for this purpose. The optimal conditions for target protein expression 

were 28 °C in RT hybrid medium. Through a reverse transcription reaction and a subsequent PCR reaction, we 

found that target protein had the appropriate activity. 

 

Keywords: reverse transcriptase; recombinant DNA; heterologous expression 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Reverzná transkriptáza (RT) je enzým, ktorý disponuje dvoma enzymatickými 

aktivitami. Jednou z nich je DNA polymerázová aktivita, ktorou dokáže syntetizovať vlákno 

podľa DNA alebo RNA templátu. Druhou je RNáza H aktivita, ktorou štiepi RNA. To dokáže 

len vtedy, ak je RNA súčasťou duplexu RNA / DNA. Obe tieto aktivity sa podielajú na 

konverzii RNA do dvojvláknovej lineárnej DNA [1]. 

Ide o multidoménový enzým, pričom jeho štruktúra zahŕňa prsty, dlaň, palec, pripojenie 

a domenu Rnázy H. Táto nomenklatúra je založená na antropomorfnej podobnosti domén 

s ľudskou pravou rukou [2]. 

Jedným z prvých použití reverznej transkriptázy v molekulárnej biológii bola 

konštrukcia cDNA knižníc [3]. Ide o enzým, ktorý je široko používaný aj vo výskume 

a v klinickej diagnostike [4]. V súčasnej dobe je detekcia vírusovej RNA za pomoci reverznej 

transkriptázy každodennou súčasťou a poskytuje citlivé prostriedky na odhalenie prítomnosti 

vírusu SARS-CoV-2 u pacientov [5]. 



 

350 
 

Pri procesivite reverznej transkriptázy hrá pravdepodobne elektrostatika kľúčovú 

úlohu, nakoľko katalytický úsek disponuje povrchom s elektrostatickým potenciálom [6]. 

Procesivita polymerizácie v RT je podporovaná kladne nabitým „háčikom“ na povrchu 

domény prstov. Ten udržiava nukleovú kyselinu na enzýme pomocovu vlákna primeru, pričom 

umožňuje premiestnenie do aktívneho miesta [7].  

Reverzné transkriptázy by mali všeobecne disponovať optimálnou teplotou katalytickej 

reakcie, vysokou tepelnou stabilitou a toleranciou voči kontamináciam pochádzajúcich z 

analyzovaných biologických látok alebo purifikačných činidiel [8]. 

Naším cieľom je vyprodukovať enzým mutovanej retrovírusovej reverznej 

transkriptázy s jeho čo najväčším podielom v solubilnej frakcii oproti frakcii v inklúznych 

telieskach. Na to je potrebná optimalizácia procesu heterologickej expresie tohto proteínu. Po 

procese optimalizácie expresie cieľového proteínu bude následovať stanovenie enzymatickej 

aktivity. 

 

Materiál a metódy 

Máloobjemová expresia v Erlenmayerových baničkách a príkrmová fermentácia. 

Expresia prebiehala v rôznych  médiach (LB, Dynamite, Hybrid RT médium) v objeme 50 ml 

v 250 ml Erlenmayerových baničkách v rôznych kmeňoch E. coli (Tab.1), ktoré boli 

transformované expresnými vektormi pJexpress404 a pPLc245 s inzertovaným génom 

reverznej transkriptázy (Obr. 1). 

Enzým sme produkovali v bioreaktoroch (Sartorius B plus-2L MO). v Dynamite a RT 

hybridnom médiu pri 28 °C v bunkách E. coli MC4100. Expresiu sme indukovali 1 mM IPTG, 

keď kultúra dosiahla optickú hustotu buniek  20. Každú hodinu po indukcii a tesne pred 

indukciou sme odoberali vzorky na SDS-PAGE analýzu. S každým nárastom optickej denzity 

o hodnotu 10 sme kultúru prikrmovali 20 ml 50 % glycerolu, v prípade RT hybridného média 

sme médium s kultúrou suplementovali roztokom MgSO4 a MnCl2. Po skončení sme kultúru 

scentrifugovali 10 min, pri 4 °C, 9000 g a edimenty sme uskladnili na -20 °C pre ďalšie analýzy. 

S kmeňom E. coli BL21 (DE3) ArcticExpress sme ďalej nepracovali, nakoľko tieto 

bunky sú vhodné na heterologickú expresiu proteínov pri nízkych  teplotách a na dosiahnutie 

dostatočného množstva proteínu je potrebné kultivovať bunky 24 h. Okrem toho je pri 

purifikácii vhodné použiť pri premývaní 2 M roztok močoviny [11]. 

Použité bunky. 
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Tab. 1. Prehľad použitých expresných systémov s ich genotypmi a výrobcami 

 

Kmeň E. coli Genotyp Zdroj 

BL21 E. coli B F –  ompT gal dcm lon hsdSB(rB
– mB

– ) [malB+ ]K-12(λS ) NEB 

BL21 (DE3) 

ArcticExpress 

E. coli B F– ompT hsdS(rB
– mB

–) dcm+ Tetr gal λ(DE3) endA Hte [cpn10 

cpn60 Gent´] 
Agilent 

DH10B 

E. coli K-12 F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80dlacZΔM15 

ΔlacX74 endA1 recA1 deoR 

Δ(ara,leu)7697 araD139 galU galK nupG rpsL λ- 

Invitrogen 

MC4100 

E. coli K-12 F- [araD139]B/r Δ(argF-lac)169* &lambda- e14- flhD5301 

Δ(fruK-yeiR)725 (fruA25)‡ relA1 rpsL150(strR) rbsR22 Δ(fimB-

fimE)632(::IS1) deoC1 

NEB 

 

Použité konštrukty. pJexpress404-RT, pPLc245-RT 

 

 
 

Obr. 1. Vľavo – konštrukt pJexpress404-RT, Vpravo – konštrukt pPLc245-RT 

 

Homogenizácia vzoriek ultrazvukom. Získané bunkové sedimenty sme 

rozsuspendovali v sonikačnom roztoku (50 mM Tris-HCl pH 8,0; 0,5 M NaCl) 

a homogenizovali ultrazvukom pomocou zariadenia Sonoplus HD 3200 (Bandelin) s použitím 

sondy KE 76 s amplitúdou 30 %, 8 min a 15 sekúnd s intervalom ultrazvukových pulzov 15 s 

a 45 s chladením, pričom homogenizácia sedimentu z 50 ml expresie prebiehala jeden raz, po 

príkrmovej kultivácii vo fermentore dvakrát. Následne sme bunky centrifugovali 15 min pri 4 

°C s otáčkami 9000 g.   

Afinitná chromatografia. Purifikácia vzoriek prebiehala na vysokotlakovej afinitnej 

chromatografii na prístroji ÄKTA Avant 25 (GE Healthcare). Využívali sme 5 ml kolónu 

HisTrapTM FF (GE Healthcare). Cieľový proteín sme po elúcii dialyzovali oproti 

skladovaciemu roztoku (20 mM Tris-HCl, 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,01 % 

NP-40, 50 % glycerol (v/v), pH 7,5) čím sme náš cieľový proteín purifikovali od solí a iných 

nečistôt, ktoré by mohli destabilizovať enzým a zároveň sme vytvorili vhodné prostredie pre 

dlhodobé skladovanie cieľového enzýmu. 

https://ecoliwiki.org/colipedia/index.php/mcrA
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Analýza pomocou SDS polyakrylamidovej elektroforézy (SDS-PAGE). Elektroforéza 

prebiehala podľa Laemmli et al. [9], pričom sme použili štandard molekulovej hmotnosti 

proteínov PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermofisher, Cat. No.: 11822124). 

Western blot analýza: Proteíny sme preblotovali na PVDF membránu, pričom 

membrána bola najskôr cez noc inkubovaná v špecifickej protilátke voči His-tag  (mouse anti-

His (Invitrogen)) s riedením 1:1 000. Nasledujúci deň bola inkubovaná v sekundárnej 

protilátke goat anti-mouse (Sigma-Aldrich). 

 

Výsledky a diskusia 

V prvej etape optimalizácie expresie cieľového proteínu sme sa zamerali na 

porovnávanie expresie v rôzných kmeňoch E. coli (Tab. 1) v LB médiu pri rôznych teplotných 

podmienkach, pričom do ďalšej etapy optimalizácie, na expresiu s Dynamite a RT hybridnom 

médiom,  boli vybraté expresie E. coli MC4100 pri 28 °C a E. coli BL21 (DE3) ArcticExpress 

pri 20 °C na expresiu s konštruktom pJexpress404-RT (Obr. 2). 

Podieľ solubilnej frakcie pri expresii v  E. coli DH10B pri 37 °C (s konštruktom 

pJexpress404-RT, Obr. 1) bol 30,56 % (Obr. 2 C), oproti 15,97 %  solubilnej frakcie pri expresii 

v E. coli BL21 a 21,88 % pri expresii v E. coli MC4100 (s konštruktom pJexpress404-RT), 

bola expresia v E. coli DH10B pri 37 °C vybratá na heterologickú expresiu cieľového proteínu 

aj s termoregulovateľným konštruktom pPLC245-RT, nakoľko na to aby tu mohla prebiehať 

expresia, je potrebné zvýšenie teploty minimálne na 37 °C. Okrem toho, celkové zastúpenie 

reverznej transkriptázy bolo vyššie pri tejto expresii, ako pri ďalších spomínaných.  

 

 

 
Obr. 2. Western blot analýza expresie rekombinantnej RT A: E. coli BL21 (DE3) ArcticExpress 

(pJexpress404-RT) pri 20 °C, B: E. coli MC4100 (pJexpress404-RT) pri 28 °C, C: E. coli DH10B 

(pJexpress404-RT) pri 37 °C, D: E. coli DH10B (pPLC245-RT) pri 37 °C, A-D v Erlenmayerových baničkách 

s LB médiom, E: E. coli MC4100 pri 28 °C  v Erlenmayerových baničkách v Dynamite médiu, F: E. coli 

MC4100 pri 28 °C v RT hybridnom médiu, 1. dráha: štandard molekulovej hmotnosti, 2. dráha: 0 h (pred 

indukciou), 3. dráha: 4h a 24 h (pre bunky E. coli BL21 (DE3) ArcticExpress), 4. dráha: nesolubilná frakcia 

reverznej transkriptázy, 5. dráha: solubilná frakcia reverznej transkriptázy 

 

https://www.fishersci.co.uk/shop/products/pageruler-prestained-10-170kda-protein-ladder/11822124
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V ďalšej časti práce sme produkovali RT vo fermentore v Dynamite a RT hybridnom 

médiu s bunkami E. coli MC4100 pri 28 °C (Obr. 3).  

Hodnota OD po 4 h kultivácie po indukcii dosiahla vo fermentore s RT hybridným 

médiom 74,5 a vo fermentore s Dynamite médiom 51,9. Rozdiel v hodnotách OD je spôsobený 

pravdepodobne vyšším podieľom živín v RT hybridnom médiu a suplementáciou Mg2+ a Mn2+ 

katiónmi. Preto sme sa rozhodli pokračovať stanovením aktivity vyprodukovanej RT 

s biomasou získanou z RT hybridného média, pričom sme zistili, že naša RT vykazovala 

príslušnú aktivitu (Obr. 4). 

 

 

 
Obr. 3. SDS PAGE gély z príkrmovej (fed-batch) kultivácie výstup z afinitnej chromatografie z fermentácie 

s Dynamite médiom s bunkami E. coli MC4100, 1. dráha: štandard molekulovej hmotnosti, 2. dráha: 0 h (pred 

indukciou), 3. dráha: 4 h, 4. dráha: nesolubilná frakcia proteínov, 5. dráha: solubilná frakcia proteínov, 6. dráha: 

flow-through, 7. dráha: premývanie (wash), 8. dráha: elúcia (vľavo), výstup z afinitnej chromatografie 

z fermentácie s RT Hybrid médiom s bunkami E. coli MC4100, 1. dráha: štandard molekulovej hmotnosti, 2. 

dráha: 0 h, 3. dráha: 4 h, 4. dráha: nesolubilná frakcia proteínov, 5.  dráha: solubilná frakcia proteínov, 6. dráha: 

flow-through, 7. dráha: premývanie (wash), 8. dráha: elúcia (vpravo) 

 

 
 

Obr. 4 Elektroforéza z PCR reakcie, ktorej predchádzala reakcia reverznej transkripcie 1. dráha: štandard 

molekulovej hmotnosti GeneRuler 1kB Plus DNA Ladder (Thermo Scientific™, Cat. No. SM1331), 2. dráha: 

negatívna kontrola z PCR, 3. dráha: negatívna kontrola z reverznej transkripcie a následnej PCR, 4. dráha: 

komerčná reverzná transkriptáza v komerčnom pufri, 5. dráha: naša reverzná transkriptáza v našom reakčnom 

pufri, 6. dráha: naša reverzná transkriptáza v komerčnom pufri 
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Záver 

Podarilo sa nám optimalizovať produkciu mutovanej retrovírusovej reverznej 

transkriptázy za účelom získania čo najvyššieho pomeru solubilného proteínu voči 

nesolubilnému proteínu, pričom sme do úvahy brali aj mieru expresie proteínu pri jednotlivých 

optimalizačných krokoch.  

Rovnako sa nám podarilo naprodukovať dostatočné množstvo mutovanej retrovírusovej 

reverznej transkriptázy pomocou vsádzkovej (batch) kultivácie s miernym príkrmom. 

Naprodukovaný cieľový proteín bol následne podrobený stanoveniu jeho aktivity, pričom sme 

zistili, že disponoval príslušnou aktivitou. 

 

Poďakovanie 

Príspevok je výsledkom realizácie projektov APVV-14-0375, APVV-17-0570, APVV-

17-0333, APVV-19-0196 a APVV-20-0284 a projektov SMARTFARM (ITMS2014: 

313011W112) a LISPER (ITMS2014: 313011V446) na základe podpory operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra financovaného z ERDF. 
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Abstract 

 People are constantly in contact with dangerous viruses and bacteria. The development of new types of 

materials with anti-microbial or anti-viral properties is, therefore, a subject of interest for scientists all around the 

world. The potential solution includes using the polymer materials impregnated with nanoparticles such as carbon 

quantum dots (CQDs) or with natural components that have proven anti-bacterial/anti-viral activity, for example, 

curcumin (Cur). CQDs can be activated by irradiation with the blue light of a given wavelength. Anti-microbial 

activities of curcumin and rhizome extract of Curcuma longa against different microorganisms and parasites have 

already been reported. The study aimed to develop and optimize a methodology for testing specific polymer 

materials (PDMS/CQDs and PDMS/Cur) for their anti-viral effect and determine their possible anti-viral 

properties. The results showed that PDMS/CQDs and PDMS/Cur can reduce the number of infectious virus 

particles. 

 

Keywords: nanomaterials; Curcuma; graphene; Influenza A virus; disinfection; blue-light 

 

Introduction and Objectives 

One of the most significant challenges for many scientists is to develop effective 

methods of disinfection, especially in hospitals, that will provide a safe solution for anti-

microbial resistance. The biomedical application of graphene derivatives has intensively been 

studied in the last decade. They have specific structural, electrical, thermal, and mechanical 

properties [1]. Carbon quantum dots (CQDs) are graphene-based materials consisting of carbon 

nanoparticles. CQDs can absorb electromagnetic waves, especially blue light. After irradiation, 

they can produce reactive oxygen (ROS), which can cause oxidative stress. That often leads to 

apoptosis in infected cells [2]. 

Polydimethylsiloxane (PDMS) is an organic polymeric material that can be 

impregnated by CQDs. PDMS/CQDs materials can disrupt biological membranes, therefore 

the overall viability of cells, including a wide range of bacteria. It is done effectively under 

visible light with a particular wavelength. The effect also depends on the irradiation time. 

The blue wavelengths within the visible light spectrum (between 405-470 nm) are safe for 

people and animals. In contrast to UV light, blue light cannot be absorbed by plastic materials 

[3]. 
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Curcuma longa is a perennial herb typical for tropical and subtropical regions. The most 

commonly used part of the plant is a rhizome. The main active components of the rhizome are 

the non-volatile curcuminoids (curcumin, desmethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin) and 

the volatile oil. Curcumin (Cur) is often used in gastronomy thanks to its anti-microbial, anti-

inflammatory, antioxidant, and anti-virus effects. Due to these properties, curcumin is also 

an interesting compound for not only medicine or pharmacology but also for designing new 

polymer materials with such properties [4]. Components of Curcuma can also be fixed to 

a polydimethylsiloxane (as PDMS/Cur) and are also part of the interest of this study. 

 

Materials and Methods  

Viruses: In this study, avian influenza virus A/chicken/Germany/27 [H7N7] was used. 

Influenza virus was cultured in 10-day-old fertile hen´s eggs. 

Cell lines: MDCK cell line (ATCC® CCL-34™) was used, derived from the kidney of an 

apparently normal adult female Cocker Spaniel, it is an adherent and epithelial cell line. The 

cell line was maintained in a DMEM medium supplemented with L-Glutamine, glucose, 10% 

Fetal bovine serum (FBS), and 100 µg/cm3 streptomycin, 100 U/cm3 penicillin. Cell incubation 

was conducted in a humidified thermostat at 37°C in a 5% CO2 atmosphere. 

Membranes: Three types of membranes were used: PDMS/CQDs, PDMS/Curcuma, and pure 

PDMS membranes. Membranes have been prepared by the team of Mgr. Zdenko Špitálsky, 

PhD., from Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences. 

Virus quantification: 

Direct plaque assay. PDMS membranes were placed into 24 well plates. The virus was applied 

on top of membranes as several drops (volume of 0,5 μl) of known virus concentration. 

The plates were incubated for 30 minutes under blue light (470 nm). Control (PDMS/pure) and 

PDMS/Cur membranes were not irradiated. After the time of irradiation, the cell suspension 

was prepared and applied on top of the membranes. After adhesion (4 to 5 hours), the medium 

with unattached cells was removed and cells were overlaid with a solution of 

Carboxymethylcellulose. Plaques were counted after 48 hours of infection. 

Indirect plaque assay. The virus of specific dilution and concentration was applied on the 

surface of the well in 24 well plate. Membranes (PDMS/CQDs, PDMS/Cur, PDMS pure) were 

applied on top of virus drops and incubated under/without blue light for 30 or 60 minutes. After 

this time, the membranes were turned on their other side and transferred into new plates, and 

covered with MDCK cell suspension. After 5 hours, the supernatant was removed, the cells 

were washed with PBS and overlaid with EMEM medium without FBS. Incubation was carried 
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out in humidified thermostat (37°C, 5% CO2) for 24 hours. After this time, cells were scraped, 

suspended, and centrifuged (1600 rpm, 5 min). The viral titer was determined in the supernatant 

by plaque assay. 

 

Results and Discussion 

Direct plaque assay - PDMS/CQDs. To determine the impact of irradiated 

PDMS/CQDs membranes on replication of the H7N7 influenza virus, the direct plaque assay 

was carried out. PDMS/pure membrane served as a control. We observed that the monolayer 

of cells on top of PDMS/CQDs membranes was impaired, and plaques were difficult to count 

or were not formed very well (Fig. 1). The PDMS membranes were toxic to the cells. 

 

 
 
Fig. 1. Direct plaque assay PDMS/CQDs – Control is represented by PDMS/pure membrane. 10-fold dilutions 

of a virus stock were prepared 

 

Direct plaque assay - PDMS/Curcumin. The same results, described for direct plaque assay 

with PDMS/CQDs membrane, were also observed for PDMS/Cur membrane. But 

the monolayer of cells was much more damaged (Fig. 2). 

 

 
 
Fig. 2. Direct plaque assay PDMS/Cur – Control is represented by PDMS/pure membrane. 10-fold dilutions of 

a virus stock were prepared 

 

Indirect plaque assay. PDMS/CQDs. The change of methodology brought better results. At 

this point, were the optimal concentration and application of the influenza virus on membranes 
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tested. First, on membranes was an application of 10 μl of the stock virus of specific dilution 

tried (20 drops of volume 0,5 μl/well), later 7 μl. There was a problem with pipetting small 

volumes on the membrane surface. The influence of electrostatics makes it impossible to insert 

small volumes of samples on the membrane surface. Part of the solution remained at the tip of 

the pipette. Due to that, the strategy was changed as is described in Materials and Methods. 

After that, the volume of 3,5 μl of the stock virus was applied at once under the membrane. 

The results showed a reduction in the number of plaques in the wells activated by blue light, in 

comparison to the control (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Virus concentration calculated as PFU/ml after performing indirect plaque assay with 

PDMS/CQDs membrane Viral titer after irradiation (30 min) of PDMS/CQDs membrane clearly decreased 

compared to control. Control is represented by PDMS/pure membrane 

 

Membrane Control PDMS/CQDs 

PFU/ml 82,25.102 60.102 

 

This set of experiments was done repeatedly. It was also done with a prolonged time 

of irradiation (from 30 to 60 minutes). From obtained experimental data the average PFU/ml 

was calculated. After 30 minutes of irradiation, there was a decrease in virus titer by 

approximately 35,24 %, compared to control (Fig. 3 A). In the case of 60 - minute irradiation, 

the decrease was only 45,67% (Fig. 3 B). 

 

 
 

Fig. 3. The ratio of virus titer gained after irradiation of PDMS/CQDs membranes, compared to 

control Control was PDMS/pure membrane. The ratio was calculated from gained average PFU/ml from a 

series of repeated experiments 
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Indirect plaque assay. PDMS/Cur. The effect of PDMS/Cur membrane was also carried out 

with indirect plaque assay, as was established with PDMS/CQDs membrane experiments. 

The impact of curcumin on the influenza virus was manifested as was assumed (Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4. Indirect plaque assay PDMS/Cur – Control is represented by PDMS/pure membrane. 10-fold dilutions 

of a virus stock were prepared 

 

Results showed a significant decrease in virus titer compared to control, after only 30-

minute direct membrane action (Fig. 5 A). Curcumin decreased the virus titer up to 95,47 %. 

After 60-minute direct action, the replication of the virus was almost inhibited (decrease was 

98,92 %) (Fig. 5 B). 

 

 

 
Fig. 3. The ratio of virus titer gained after the direct action of PDMS/Cur membranes, compared to 

control Control was PDMS/pure membrane. The ratio was calculated from gained PFU/ml from a series of 

repeated experiments 
 

Conclusion 

The lack of effective therapies against most viral diseases and the high cost of anti-viral 

therapies require research on effective anti-viral compounds and materials. Nanomaterials and 

nanocomposites containing graphene, represent the promising option for disinfection. In this 
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study was observed that PDMS/CQDs composite material can inactivate the replication of 

influenza A virus (H7N7). 

• 30 minutes of activation of PDMS/CQDs by blue light resulted in 35,24 % 

inhibition of virus replication. 

• 60 minutes of activation of PDMS/CQDs by blue light resulted in 45,67 % 

inhibition of virus replication. 

The effect of curcumin on viral particles was also tested. The results showed that the 

PDMS/Cur polymer membrane significantly reduced the replication of the influenza virus. 

• 30 minutes of virus incubation on the PDMS/Cur membrane resulted in 95,47 % 

inhibition of virus replication. 

• 60 minutes of virus incubation on the PDMS/Cur membrane resulted in 98,92 % 

inhibition of virus replication. 

In summary, in both cases (PDMS/CQDs and PDMS/Cur), the anti-viral effect was 

observed. Blue light, unlike UV light, can pass through plastic material. This material could be 

coated floors in hospitals and other places, where the risk of infection is very high. 
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Abstract 

Leptin induces expression of carbonic anhydrase IX in breast cancer cells 

Adipose tissue produces numerous types of adipokines, including leptin. Leptin, a hormone 

overproduced in obese people, plays a critical role in tumorigenesis, invasion, and metastatic spread of breast 

cancer (BC). Together with these functions, excess body fat results in the development of hypoxia. Cells’ adaptive 

responses to hypoxia are activated by hypoxia-inducible transcription factor 1 which induces various proteins. 

Carbonic anhydrase IX (CA IX) is one of the most hypoxia-induced proteins whose expression is strongly 

associated with the poor prognosis of cancer patients and resistance to therapy. The aim of our work was to 

investigate the effect of leptin on the expression of tumor-associated biomarker CA IX in BC cells under hypoxic 

and normoxic conditions, which can provide another link between obesity and cancer.  

  

Keywords: leptin; carbonic anhydrase IX; hypoxia; obesity; breast cancer 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Obezita patrí medzi celosvetové problémy ohrozujúce zdravie ľudí, pričom súvisí so 

zvýšeným rizikom vzniku viacerých ochorení, vrátane rakoviny [1]. Klinické štúdie zahŕňajúce 

viac ako 65 000 žien dokázali, že obézne pacientky majú zvýšené riziko vzniku rakoviny 

prsníka (BC) v porovnaní s pacientkami s normálnou hmotnosťou [2]. Tukové tkanivo, ktoré 

tvorí väčšinu tkaniva v prsníku, sa okrem tvorby tukových zásob podieľa aj na produkcii 

adipokínov, medzi ktoré zaraďujeme leptín.  

Leptín patrí medzi adipokíny produkované predovšetkým bielym tukovým tkanivom. 

Jeho sekrécia súvisí s množstvom tukového tkaniva, pričom dochádza k zvýšenej expresii 

u obéznych jedincov v porovnaní s chudými osobami [3]. Leptín, viažuci sa na receptor Ob-R, 

aktivuje signálne dráhy JAK/STAT3, ERK1/2 a PI3K/AKT, ktoré sa podieľajú na kontrole 

bunkových funkcií akými sú prežívanie, proliferácia a diferenciácia. V nádorových tkanivách 

prsníka dochádza k výrazne vyššej expresii Ob-R než vo fyziologicky zdravom tkanive [4]. 

Okrem zvýšenej produkcie leptínu dochádza pri obezite k vzniku inzulínovej rezistencie, 

tvorbe zápalu a rozvoju hypoxie.  

Hypoxia predstavuje stav charakterizovaný nízkou koncentráciou kyslíka a s tým 

súvisiaci obmedzený prísun živín. Adaptívna odpoveď buniek na hypoxiu je realizovaná 

aktiváciou hypoxiou-indukovaného transkripčného faktora 1 (HIF1), ktorý pozostáva z dvoch 
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podjednotiek, α a . Kým v normoxii dochádza k degradácií HIF1α, tak v hypoxických 

podmienkach je podjednotka α translokovaná do jadra kde sa viaže s podjednotkou . Táto 

interakcia má za následok naviazanie HIF1 na hypoxia-responzívne elementy viacerých génov, 

medzi ktoré radíme aj karbonickú anhydrázu IX (CA IX) [5]. 

CA IX je transmembránový zinok-viažuci metaloenzým prítomný vo viacerých 

nádoroch. Podieľa sa na udržiavaní vnútrobunkového pH čím zaisťuje prežitie a rast 

nádorových buniek. Taktiež prispieva k tvorbe extracelulárnej acidózy, ktorá prispieva  

k migrácií a invazívnosti nádorových buniek [6]. Početné klinické štúdie preukázali, že 

expresia CA IX je viazaná do hypoxických oblastí nádorov a je spojená so zlou prognózou 

a rezistenciou na chemoterapiu [7]. 

Cieľom práce bolo sledovať vplyv leptínu na expresiu CA IX  v troch bunkových 

líniách derivovaných z nádorov prsníka. Keďže expresia CA IX je úzko spätá s hladinou 

a aktivitou transkripčného faktora HIF1, sledovali sme aj vplyv leptínu na podjednotku HIF1α.  

Predpokladáme, že nové poznatky o vplyve adipokínov na nádorové bunky v kontexte hypoxie 

by mohli prispieť k lepšiemu pochopeniu komplexného vzťahu medzi obezitou a rakovinou, 

a zároveň by viedli k identifikácii obezitogénnymi faktormi-indukovaných biomarkerov 

nádorových buniek.  

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie: MDA-MB-231 a MCF-7 boli kultivované v DMEM, ktoré obsahovalo 10% 

fetálneho teľacieho séra (FCS) a 0,1% gentamicínu. Línia ZR-75-1 bola kultivovaná v RPMI 

s 10% FCS a 0,1% gentamicínom. Všetky bunkové línie boli v termostate pri 21% O2, 5% CO2 

a teplote 37°C. Na experimenty bola využitá hypoxická stanica (Ruskinn Technologies) s 1% 

O2, 5% CO2 a teplotou 37°C.  

Leptin treatment: Bunky boli nasadené na misku s priemerom 6 cm v štandardnom 

kultivačnom médiu a na druhý deň im bolo médium vymenené za DMEM alebo RPMI s 0,5% 

FCS. Po 24h bol pridaný leptín v koncentrácií 25, 50 a 100 ng/ml a následne boli bunky 

inkubované v normoxických alebo hypoxických podmienkach. 

MTT: Bunky boli nasadené na 96-jamkovú platničku a následne boli opracované leptínom. Po 

24h bol k bunkám pridaný 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromid 

(MTT) na 2h. Následne boli bunky inkubované s izopropanolom a po 1h sa zmerala 

absorbancia pri 570 nm (Epoch Microplate Reader, BioTek). Viabilita buniek po opracovaní 

s leptínom bola stanovená porovnaním absorbancií oproti kontrolným bunkám (bez 
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opracovania s leptínom) a bola vyjadrená v percentách. 

SDS PAGE: Kontrolné a leptínom-ovplyvnené bunky inkubované v normoxických alebo 

hypoxických podmienkach boli po 24h lyzované v lyzačnom roztoku (150 mM NaCl, 1% 

Triton X100, 0,05% deoxycholát sodný, 1 mM EDTA, 0,1% SDS, 50 mM Tris-HCl, pH 7,4) 

a centrifugované pri 14 000 × g, 4°C po dobu 15 min. Koncentrácia proteínov bola stanovená 

pomocou BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific). Vzorky boli zmiešané s 2x 

Laemmliho pufrom (10% glycerol, 0,01% SDS, 5% β-mercaptoetanol, 0,005% brómfenolová 

modrá, 30 mM Tris-HCl, pH 6,8) a nanesené na 10% SDS-PAGE gél.  

Western blot (WB): Po elektroforetickej separácií boli proteíny prenesené na PVDF membránu 

(Millipore), ktorá bola následne blokovaná v 5% odtučnenom mlieku 1h pri izbovej teplote. 

Primárne protilátky boli podľa Tab. 1 nariedené v TBST (20 mM Tris, pH 7,6, 140 mM NaCl, 

0,1% Tween20, 3% BSA) a membrány boli inkubované cez noc pri 4°C.  

 

Tab. 1. Použité primárne protilátky 

 

Primárna protilátka 

voči proteínu 
Riedenie Pôvod Firma Veľkosť [kDa] 

CA IX 1:3 Myš hybridómové médium 54-58 

HIF1α 1:250 Myš BD Biosciences 120 

β-aktín  1:1000 Králik Cell Signaling Technology 45 

pAKT 1:1000 Králik Cell Signaling Technology 60 

pERK 1:1000 Králik Cell Signaling Technology 42-44 

cyklín D1 1:1000 Králik Cell Signaling Technology 36 

 

Imunodetekcia: Nasledujúci deň boli membrány premyté a inkubované so sekundárnymi 

protilátkami: anti-králičia IgG/HRP alebo anti-myšia IgG/HRP (Dako), riedenie 1:5000 v 5% 

odtučnenom mlieku, 1h pri izbovej teplote. Membrány boli premyté a vyvolané pomocou 

chemiluminiscenčného substrátu (ECL). Signál bol detegovaný pomocou röntgenových filmov 

(FUJI).  

 

Výsledky a diskusia 

Na zistenie vplyvu leptínu na bunky odvodené z nádorov prsníka boli využité 3 

bunkové línie, MCF-7, ZR-75-1 a MDA-MB-231, ktoré sa líšia expresiou estrogénového (ER) 

a progesterónového receptora (PR), a receptora tyrozínkinázy erbB-2 (HER2). MCF-7 

bunková línia predstavuje luminálny typ nádorov prsníka, pričom je charakterizovaná 

expresiou ER a PR. Bolo preukázané, že MCF-7 bunky sú rezistentnejšie na opracovanie 
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leptínom a reagujú pri použití vysokých koncentrácií [8]. ZR-75-1 predstavuje bunkovú líniu 

luminálneho typu rakoviny prsníka, charakterizovanú ako ER+ a PR+. Podľa štúdií je táto 

bunková línia najcitlivejšia k leptínu [9]. Chen a kolektív [10] zaznamenali výrazný efekt pri 

použití 25 ng/ml, preto bola do experimentu pridaná aj táto koncentrácia. MDA-MB-231 

bunková línia predstavuje tzv. „triple-negative“ typ BC charakteristický neprítomnosťou PR 

a ER, a podobne ako predchádzajúce bunkové línie neexprimuje HER2. Táto skupina nádorov 

patrí medzi agresívnejšie a je charakterizovaná zvýšeným výskytom dedičných BRCA1 

mutácií [11]. 

V prvom kroku sme sa zamerali na sledovanie vplyvu leptínu na viabilitu buniek 

prostredníctvom MTT. Na Obr. 1A môžeme vidieť, že viabilita buniek ZR-75-1 bola mierne 

indukovaná po opracovaní s leptínom v koncentrácii 25 a 50 ng/ml v normoxických 

podmienkach. Naproti tomu, 24h po pridaní leptínu bola viabilita buniek ZR-75-1 v hypoxii 

znížená (najvýraznejšie až o takmer 17% pri koncentrácii 100 ng/ml). V prípade bunkovej línie 

MCF-7 sme pozorovali najvýraznejší efekt pri použitej koncentrácii 50 ng/ml leptínu 

v normoxických aj hypoxických podmienkach (Obr. 1B). Podobne ako v prípade bunkovej 

línie MCF-7, tak aj pri línii MDA-MB-231 sme pozorovali mierne zvýšenú viabilitu po 

opracovaní s leptínom v normoxii a hypoxii (Obr. 1C). Tieto výsledky potvrdzujú, že bunková 

línia ZR-75-1 je senzitívnejšia a k výraznejšiemu ovplyvneniu viability po pridaní leptínu 

dochádza v hypoxických podmienkach.  

 

 

 

 
Obr. 1. Vplyv leptínu na proliferáciu ZR-75-1 (A), MCF-7 (B) a MDA-MB-231 (C) buniek analyzovaných 

prostredníctvom MTT Viabilita buniek je uvedená v percentách, pričom jednotlivé ovplyvnenia buniek 

leptínom sú vztiahnuté k normoxickej resp. hypoxickej kontrole (100%) 

Zmena expresie CA IX a HIF1α po pridaní leptínu bola pozorovaná na proteínovej 
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úrovni pomocou WB. Rovnako ako v prípade MTT, tak aj v prípade WB boli jednotlivé 

bunkové línie nasadené a na druhý deň opracované stúpajúcou koncentráciou leptínu (25, 50 

a 100 ng/ml). Na Obr. 2 môžeme vidieť, že pri všetkých troch bunkových líniách došlo 

k indukcii proteínu CA IX po treatmente s leptínom. Okrem proteínu CA IX sme pozorovali 

zvýšenú hladinu α podjednotky transkripčného faktora HIF1, ktorý reguluje a ovplyvňuje 

expresiu CA IX v nádorových bunkách.  

Pri bunkovej línii ZR-75-1 bola najvyššia expresia CA IX a HIF1α zaznamenaná po 

pridaní 25 ng/ml leptínu, čo dokazuje, že ZR-75-1 bunky sú senzitívnejšie na opracovanie 

leptínom. Navyše, korelácia medzi zvýšenými hladinami oboch proteínov naznačuje, že 

k ovplyvneniu CA IX dochádza prostredníctvom transkripčného faktora HIF1α. Naproti tomu, 

bunky MCF-7 mali zvýšenú expresiu CA IX nielen v hypoxických, ale aj normoxických 

podmienkach. Kým v podmienkach hypoxie môžeme predpokladať, že expresia CA IX je 

priamo ovplyvnená zvýšenou hladinou HIF1α (tento efekt bol výraznejší po použití vyššej 

koncentrácie leptínu), tak v podmienkach normoxie (v neprítomnosti proteínu HIF1α) je 

expresia CA IX ovplyvnená iným mechanizmom. V bunkovej línii MDA-MB-231 bola 

zvýšená expresia proteínov CA IX a HIF1α zaznamenaná v hypoxii po pridaní 100 ng/ml 

leptínu. 

Proteíny pAKT, pERK a cyklín D1 boli použité na detekciu signálnych dráh 

indukovaných leptínom. Po leptínovom treatmente sme pozorovali zvýšenú fosforyláciu 

proteínov AKT a ERK a zvýšenú hladinu proteínu cyklín D1 (v dôsledku aktivácie signálnej 

dráhy JAK/STAT3). β-aktín slúži ako kontrola nanesenia rovnakej koncentrácie proteínov. 

 

 

 
Obr. 2. Vplyv leptínu na expresiu CA IX a HIF1α v bunkách odvodených z nádorov prsníka Po 

opracovaní buniek leptínom došlo k zvýšeniu expresie CA IX a HIF1α pri všetkých troch bunkových líniách. 

pAKT, pERK a cyklín D1 sú použité na detekciu signálnych dráh indukovaných leptínom. β-aktín slúži ako 

kontrola nanesenia rovnakého množstva proteínov na gél 

 

Záver 
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Analyzované bunkové línie vykazovali rozdielnu citlivosť na opracovanie leptínom. 

K najvýraznejšiemu ovplyvneniu viability došlo v bunkách ZR-75-1 kultivovaných 

v hypoxických podmienkach. Všetky tri bunkové línie reagovali na leptín zvýšenou expresiou 

CA IX, pričom pri líniách MCF-7 a MDA-MB-231 bol výraznejší efekt pozorovaný pri 

koncentrácii 100 ng/ml. Bunky ZR-75-1 boli senzitívnejšie a reagovali zvýšenou expresiou CA 

IX už po pridaní najnižšej koncentrácie leptínu. Predpokladáme, že k zvýšeniu hladiny proteínu 

CA IX dochádza v dôsledku ovplyvnenia proteínu HIF1α po opracovaní s leptínom, a že 

leptínom-indukovaná expresia CA IX  môže prispievať k agresívnejšiemu fenotypu 

nádorových buniek. 
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Abstract 

Somatic growth and development of children of younger school age (Bratislava) 

The aim of this article is to analyze values of waist circumference, Pignet-Vervaek index and recently 

developed A Body Shape Index in younger school-age children. The aim is also an intersexual comparison of 

individual age categories and a comparison of the monitored group with the slovak standard for assessing the 

secular trend. The sample consisted of children (442 boys and 456 girls) aged six to ten years. Intersex differences 

in mean waist circumference values were statistically significant in the six and seven year age categories, in the 

Pignet-Vervaek index in all age categories and in A Body Shape Index in seven and ten age categories. In 

comparison with the Slovak standard, we evaluated the differences in waist circumference as statistically 

significant in all age categories for both sexes. When evaluating the differences in the Pignet-Vervaek index, 

statistically significant differences were found in boys only at nine and ten years, while in girls they were 

confirmed in all age categories. 

 

Keywords: growth and development; secular changes; overweight and obesity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Somatický rast a vývin patrí medzi základné vlastnosti života, pričom u človeka sú 

charakteristické predovšetkým pre obdobie detstva a adolescencie [1]. U detskej populácie 

možno pozorovať relatívne výraznú zmenu rastového a vývinového tempa. Deti v jednotlivých 

vekových kategóriách rastú a vyvíjajú sa rýchlejšie ako ich rovesníci v minulosti, vstupujú skôr 

do obdobia dospelosti a skôr sa u nich končí telesný rast (akcelerácia). Túto skutočnosť možno 

označovať ako sekulárny trend, ktorý sa týka najmä telesnej výšky, telesnej hmotnosti a veku 

nástupu menarché u dievčat [2].  

So zvyšujúcim trendom nárastu telesnej hmotnosti a postupne spomaľujúcim trendom 

nárastu telesnej výšky súvisí veľmi aktuálna problematika nadhmotnosti a obezity. Civilizačné 

ochorenia sú spôsobené nadmerným alebo až abnormálnym hromadením tuku v tele jedinca, 

pričom za prvotný prejav možno považovať zvýšenú telesnú hmotnosť a nárast obvodových 

mier [3]. Do popredia sa dostávajú štúdie, ktoré naznačujú, že obzvlášť jedinci s abdominálnou 

obezitou (hromadenie tuku v centrálnej časti tela) majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych 
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a rakovinových ochorení a taktiež ochorení ako diabetes mellitus 2. typu, metabolického 

syndrómu [4]. Zatiaľ čo všeobecná obezita je široko hodnotená pomocou Indexu telesnej 

hmotnosti (BMI – Body Mass Index), podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO – 

World Health Organization), v súčasnosti neexistuje konsenzus o tom, ako najlepšie posúdiť 

abdominálnu adipozitu a tak predikovať závažnosť rizík s ňou spojených.  Zamerali sme sa aj 

na stanovenie Indexu tvaru tela (ABSI – A Body Shape Index), ktorého výsledky poukazujú 

na dobrú predikciu rizík, pričom najsilnejšia asociácia bola zistená s predikciou 

kardiometabolických rizík [5]. 

Cieľom tohto článku je analyzovať hodnoty obvodu pása na posúdenie nadhmotnosti 

a obezity, hodnoty Pignet-Vervaekovho indexu na posúdenie telesnej stavby a taktiež hodnoty 

nedávno vytvoreného Indexu tvaru tela na posúdenie abdominálnej obezity u detí mladšieho 

školského veku. Cieľom je taktiež zistiť intersexuálne rozdiely v jednotlivých vekových 

kategóriách a porovnať výsledky sledovaného súboru so slovenskou normou na posúdenie 

sekulárneho trendu [6]. 

 

Materiál a metódy  

Sledovaný súbor pozostával z 898 detí (442 chlapcov a 456 dievčat), ktoré boli 

rozdelené do piatich vekových kategórií, od šesť do desať rokov, čo zodpovedá veku detí 

mladšieho školského veku. Zber dát sa uskutočnil v materských a základných školách 

v Bratislave od roku 2016 do roku 2020. Do sledovaného súboru sme zaradili deti z materských 

škôl u ktorých bola pozitívne zhodnotená školská pripravenosť na základe filipínskej miery. 

V publikácii sme sa zamerali na jeden telesný rozmer a dva indexy telesných rozmerov. Pri 

zisťovaní telesnej výšky (cm), telesnej hmotnosti (kg), obvodu pása (cm) a obvodu hrudníka 

(cm) sme postupovali podľa metodiky Martina a Sallera (1957) [7]. Obvod pása sme merali vo 

výške pupka cez antropometrický bod omphalion v horizontálnej rovine pásovou mierou. Z 

nameraných údajov bol vypočítaný Pignet-Vervaekov index a Index tvaru tela, na ktorých 

výpočet bol použitý nasledovný vzorec:  

        

             PVI  = telesná hmotnosť (kg) + obvod hrudníka (m) / telesná výška (cm)                             [I.] 

           ABSI = obvod pása (m) * telesná hmotnosť (kg) -2/3 * telesná výška (m) 5/6                            [II.] 

 

Na štatistické spracovanie sme použili funkcie MS Excel 2010, kde sme počítali 

základné štatistické charakteristiky ako aritmetický priemer a smerodajnú odchýlku. 

Na stanovenie intersexuálnych rozdielov sme použili program IBM SPSS 20, kde sme na 
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základe výsledkov normality dát použili adekvátne štatistické testy. Na zhodnotenie rozdielov 

medzi sledovaným súborom a slovenskou normou sme použili Aspin-Welchovu aproximáciu. 

Štatistickú významnosť sme hodnotili na hladine významnosti 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Sledovanie telesného rozmeru obvodu pása môže z časti slúžiť ako alternatíva 

ku meraniu hrúbky kožných rias, ktorých stanovenie je z hľadiska času a metodiky náročnejšie. 

Preto možno obvod pása považovať ako jeden zo základných markerov pre posúdenie 

nadhmotnosti a obezity [8]. Priemerné hodnoty obvodu pása boli vyššie u dievčat vo vekových 

kategóriách šesť a sedem ročných, pričom rozdiely v týchto vekových skupinách sa taktiež 

ukázali ako štatisticky významné (p = 0,006; tab. 1). Následne sa trend obrátil v prospech 

chlapcov, kde boli priemerné hodnoty vyššie u osem, deväť a desať ročných. V tomto prípade 

sa však štatistická významnosť rozdielov nepotvrdila.  

 

Tab. 1. Telesné rozmery a indexy telesných rozmerov sledovaného súboru 

Legenda: N – počet probandov, x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, 

p – štatistická významnosť, OP – obvod pása, PVI – Pignet-Vervaekov index, ABSI – Index tvaru tela 

 
Sledovaný súbor 

 
Vek 

(roky) 

 
  

Chlapci Dievčatá  
p x SD x SD 

N = 66 N = 80  

 
  6 

OP 56,09 4,59 56,41 5,57    0,006 

PVI 66,38 4,50 72,57 6,86 < 0,001 

ABSI 81,34 3,97 81,36 3,71    0,911 

N = 126 N = 110  

   
  7 

OP 57,97 6,29 59,71 5,91    0,006 

PVI 67,82 5,96 76,55 7,63 < 0,001 

ABSI 80,50 5,67 81,92 4,02    0,005 

N = 89 N = 79  

   
  8 

OP 62,54 8,91 61,89 7,94    0,919 

PVI 70,41 7,91 79,52 10,83 < 0,001 

ABSI 82,62 5,49 81,85 4,26    0,291 

N = 77 N = 68  

   
  9 

OP 66,11 9,41 63,67 7,59    0,142 

PVI 73,14 8,41 81,83 10,33 < 0,001 

ABSI 82,41 4,94 81,10 3,72    0,212 

N = 84 N = 119  

 
10 

OP 66,20 9,99 65,30 5,75    0,438 

PVI 74,03 9,65 85,71 8,12 < 0,001 

ABSI 79,56 4,56 81,84 7,51     0,042 
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Medzi ukazovatele telesnej stavby sme zaradili Pignet-Vervaekov index. Priemerné 

hodnoty tohto indexu boli vo všetkých vekových kategóriách vyššie u dievčat, pričom tieto 

rozdiely sme vyhodnotili ako štatisticky významné (p < 0,001). Pri porovnávaní priemerných 

hodnôt Indexu tvaru tela (ABSI) sme pozorovali vyššie hodnoty u dievčat vo vekových 

kategóriách šesť, sedem a desať ročných a u chlapcov u osem a deväť ročných. Štatistická 

významnosť sa potvrdila u sedem (p = 0,005) a desať ročných (p = 0,042). Zvýšená hodnota 

sledovaného indexu vypovedá o zvýšenom podiele viscerálneho tuku v abdominálnej oblasti 

v porovnaní s periférnym tkanivom a taktiež o zvýšenom riziku vzniku kardiometabolických 

komplikácií. 

Pri porovnaní obvodu pása s údajmi so slovenskou normou boli u oboch pohlaví vo 

všetkých vekových kategóriách zistené štatistiky významné rozdiely v priemerných hodnotách 

v prospech sledovaného súboru (p <= 0,002; tab. 2). Priemerné hodnoty Pignet-Vervaekovho 

indexu sú u dievčat v porovnaní so slovenskou normou vyššie a štatisticky významné vo 

všetkých vekových kategóriách (p < 0,001). U chlapcov sa štatisticky významné rozdiely 

potvrdili u deväť (p = 0,004) a desať ročných (p = 0,020). Index tvaru tela u detí nebol na 

Slovensku ani v žiadnych iných krajinách doposiaľ hodnotený, z tohto dôvodu sme nemali 

súbor na porovnanie. 

 

Tab. 2. Porovnanie telesného rozmeru a indexu sledovaného súboru so slovenskou normou  

Legenda: N – počet probandov, x –  aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistická 

významnosť, OP – obvod pása (cm), PVI – Pignet-Vervaekov index 

 

Chlapci Dievčatá 

 

Vek 

(roky) 

 

 

 

Sledovaný 

súbor 

Slováková 

et al. (1989) 

 

 

p 

Sledovaný  

súbor 

Slováková et 

al. (1989) 

 

 

p x SD x SD x SD x SD 

N = 66 N = 48 N = 80 N = 55 

 

      6 

OP 56,09 4,59 53,13 3,96   0,001 56,41 5,57 51,99 4,38 < 0,001 

PVI 66,38 4,50 66,14 3,92   0,763 72,57 6,86 65,89 4,10 < 0,001 

N = 126 N = 46  N = 110 N = 50  

   

      7 

OP 57,97 6,29 54,04 4,04 < 0,001 59,71 5,91 52,53 4,21 < 0,001 

PVI 67,82 5,96 66,63 4,09    0,145 76,55 7,63 65,53 3,34 < 0,001 

N = 89 N = 43  N = 79 N = 41  

   

      8 

OP 62,54 8,91 56,99 5,41 < 0,001 61,89 7,94 55,39 5,88 < 0,001 

PVI 70,41 7,91 68,44 5,30    0,097 79,52 10,83 67,54 5,28 < 0,001 

N = 77 N = 47  N = 68 N = 40  

   

      9 

OP 66,11 9,41 59,99 3,63 < 0,001 63,67 7,59 57,65 6,26 < 0,001 

PVI 73,14 8,41 69,76 4,20    0,004 81,83 10,33 69,03 5,83 < 0,001 

N = 84 N = 62  N = 119 N = 43  

 

10 

OP 66,20 9,99 61,44 5,98   0,001 65,30 5,75 61,55 6,73    0,002 

PVI 74,03 9,65 71,03 5,41   0,020 85,71 8,12 71,46 6,32 < 0,001 
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Autori Hajníš, Brúžek a Blažek (1989) vytvorili na základe meraní z roku 1976 – 1978 

tabuľky priemerných hodnôt a smerodajných odchýlok slovenských ale aj českých detí od 1,5 

do 15 rokov. Autori sa zamerali na viac ako 48 telesných rozmerov a 7 indexov telesných 

rozmerov. Na vytvorenie noriem českých a slovenských jedincov vo veku od 6 do 55 rokov sa 

zamerali aj Bláha et al. (1986), ktorý na základe meraní z československej spartakiády z roku 

1985 vyhodnotili 44 metrických znakov a 23 telesných rozmerov. Žiadna z uvedených 

publikácií sa však na intersexuálne porovnanie nezamerala [9 – 10].  

 

Záver 

Pozorované intersexuálne rozdiely v sledovanom súbore sú pravdepodobne spôsobené 

skorším nástupom 2. obdobia plnosti u dievčat, pričom vývin u chlapcov je spravidla 

oneskorený, a to približne o dva roky. Táto skutočnosť pravdepodobne spôsobuje vyššie 

hodnoty obvodu pása, telesnej výšky, telesnej hmotnosti a taktiež pomeru obvodu pása a 

obvodu hrudníka ku telesnej výške u dievčat v jednotlivých obdobiach, kde sa rozdiely ukázali 

ako významné. Výsledky nášho výskumu potvrdzujú sekulárny trend zvyšovania telesnej 

hmotnosti, ktorá silne koreluje so zväčšovaním obvodových mier a so vzrastajúcou mierou 

celkovej či špeciálne abdominálnej formy obezity.  
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Abstract 

Molecular diagnostics of myotonic dystrophies from short-read whole genome sequencing data 
Recently we are witnessing the spread and diversification of bioinformatic tools allowing tandem repeats 

(TRs) characterisation from short-read massively parallel sequencing (srMPS) data. The complexity of TRs, 

however, represents specific challenges when considering the diagnostic possibilities of repeat expansion 

disorders (REDs). We are reporting on specific aspects of TRs detection and characterisation using myotonic 

dystrophy type 1 as model RED. Whole genome sequencing data, using srMPS, were generated for 52 individuals, 

including 10 DM1 patients with GCA expansions. For TR characterisation we used the modified version of our 

TR dedicated bioinformatic tool Dante. Validation of the results was performed using conventional PCR and 

repeat-primed PCR. We found that TRs characterisation and expansion detection using srMPS are reliable when 

analyzing simple repeats, however, with certain limitations when unexpected sequence interruptions occur. 

Further studies are required to define and overcome these limitations.  
 

Keywords: myotonic dystrophy; short tandem repeats; massively parallel sequencing 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Za variabilitu našich genómov sú do určitej miery zodpovedné tandemové opakovania 

(TR, tandem repeats), najmä krátke tandemové opakovania (STR, short tandem repeats). Vo 

všeobecnosti sa za STR považujú opakujúce sa motívy o veľkosti 1-6 (prípadne 2-6) bázových 

párov (bp), pričom počet opakujúcich sa jednotiek môže byť veľmi variabilný. V rámci 

komplexity rozlišujeme jednoduché a komplexné motívy (pozostávajúce z viacerých 

priľahlých ale odlišných repetitívnych motívov), pričom aj jednoduché môžu byť štandardne 

prerušené vmedzerenými sekvenciami alebo môžu byť neprerušené [1]. 

Genotypizácia TR motívov nepredstavuje novinku v oblasti molekulárno-

diagnostických metód a v súčasnosti je možné genotypizovať motívy nielen klasickými 

metódami ale už aj aplikáciami založenými na masívne paralelnom sekvenovaní (MPS; 

massively parallel sequencing). Hodnotenie TR motívov z MPS dát na genomickej úrovni sa 
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však stalo možným s určitým oneskorením v porovnaní s genotypizáciou bodových zmien, 

malých indelov alebo variácií v počte kópií, a to kvôli rôznym technickým limitáciám, ktorými 

disponujú  konvenčne používané bioinformatické nástroje spracovávajúce MPS dáta [2-3]. 

Štandardné nástroje  sa snažia hodnotiť TR ako konvenčné indely, pričom však nie sú 

prispôsobené na vysokú variabilitu TR sekvencií, najmä pri veľkých odchýlkach od referenčnej 

sekvencie, ako ani na spracovanie chýb vychádzajúcich z tzv. stutter efektu (vznikajúce 

artefakty kvôli chybovosti polymerázy v TR lokusoch). Pri takýchto genotypoch často 

mapovanie zlyháva, čo môže viesť k strate čítaní a nesprávnej klinickej interpretácii 

predikovaných genotypov [4-5]. 

Na elimináciu týchto problémov a na správne spracovanie MPS dát na genotypizáciu 

TR motívov naša pracovná skupina vyvinula bioinformatický nástroj Dante, ktorý slúži na 

charakterizáciu TR motívov, najmä so zameraním na definovanie klinicky relevantných 

vlastností TR motívov (veľkosť, sekvenčné zloženie a prítomnosť prípadných expanzií, čiže 

patologických veľkostí vybraných TR motívov). Táto pôvodná verzia spracovávala 

celoexómové dáta (WES) a dáta klinického exómu (CES), avšak mala určité limitácie pri 

spracovaní celogenómových (WGS) MPS dát (najmä výpočtová rýchlosť spracovania dát) [6]. 

Z tohto dôvodu je hlavným cieľom našej práce konvertovanie a validácia nástroja na verziu 

schopnú spracovávať WGS dáta. Čiastkové ciele pozostávajú z tvorby správnej nomenklatúry 

klinicky relevantných STR motívov, v charakterizácii očakávanej variability týchto motívov, 

ako aj v následnej validácii generovaných výsledkov pomocou konvenčných metód. V 

predkladanom príspevku by sme chceli uviesť naše predbežné výsledky, a to pomocou 

modelového ochorenia myotonická dystrofia typu 1 (DM1), ktorá je spôsobená patologickou 

expanziou GCA repetitívneho motívu (historicky označovaného za CTG motív) v géne 

dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) [7].  

 

Materiál a metódy 

K dispozícii sme mali súbor 52  DNA vzoriek, z ktorých 10 pochádza od pacientov 

s DM1, čiže obsahovalo patologickú expanziu GCA motívu.  So vzorkami boli poskytnuté aj 

podpísané informované súhlasy pacientov, konzistentné s Helsinskou deklaráciou.  

Z DNA vzoriek boli generované WGS dáta sekvenovaním pomocou BGI (Beijing 

Genomics Institute, Čína) platformy s PCR-free prístupom prípravy sekvenačných knižníc 

(DNB-SEQ Paired-End 150bp). Modifikácia nástroja Dante oproti pôvodne publikovanej 

verzii [6] spočíva v optimalizácii rýchlosti a pamäťovej náročnosť kľúčového algoritmu pre 

vysokobjemné WGS údaje. Dante takto umožňuje charakterizáciu tisícov lokusov pri WES a 
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WGS vzorkách,  oproti desiatkam lokusov "targeted" sekvenovania, ktoré boli možné v 

pôvodnej verzii. 

Stanovenie referenčných genotypov DM1 lokusu sme uskutočnili prostredníctvom 

kombinácie konvenčnej PCR a repeat-primed PCR v prípade 45 vzoriek, a to použitím už 

publikovaného protokolu [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

V rámci genotypizácie STR lokusov prostredníctvom aplikácií MPS sme identifikovali 

viacero výziev, ktoré sťažujú správnu charakterizáciu motívov. Pri analýze lokusu, ktorý je 

asociovaný s DM1 patria medzi hlavné výzvy: 1) definovanie repetitívnych motívov a správna 

identifikácia lokusov a k nim prislúchajúcich čítaní; 2) správna identifikácia a genotypizácia 

alel spadajúcich do detekčného limitu (tento limit je definovaný použitou dĺžkou sekvenačných 

čítaní); 3) detekcia alel presahujúcich limit sekvenačných čítaní (veľké motívy a expanzie); 4) 

vysporiadanie sa s neočakávanou komplexitou motívov (neočakávané sekvenčné prerušenia). 

Jednu z najdôležitejších výziev predstavuje správna identifikácia lokusov a definovanie 

repetitívnych motívov. Kľúčovým aspektom na prekonanie tejto limitácie je tvorba 

nomenklatúry repetitívnych motívov podľa spoločnosti HGVS (Human Genome Variation 

Society). Pre overenie repetitívnych motívov a unikátnych sekvencií, ktoré ohraničujú daný 

motív sme využili genómový prehliadač UCSC Genome Browser, kde sme zadávali príslušné 

genomické koordináty jednotlivých lokusov. Zápis alely nachádzajúcej sa v ľudskom 

referenčnom genóme (hg38), ktorá obsahuje 20 GCA opakovaní, sme vytvorili na genomickej 

úrovni, pričom sme na základe odporúčaní HGVS aplikovali 3´ pravidlo. To zabezpečuje, aby 

bol zápis čo najviac zarovnaný vpravo za účelom dosiahnutia konzistentnej nomenklatúry 

variantov. V dôsledku vytvorenia nomenklatúry a aplikácie 3´pravidla došlo aj k zmene zápisu 

motívu z historicky bežne používanej formy CTG na motív GCA 

(NC_000019.10:g.45770207_45770266GCA[20]). Pre správnu identifikáciu lokusov 

a definovanie repetícii, na základe ktorých nástroj hľadá príslušné čítania, je potrebné okrem 

konkrétneho repetitívneho motívu poznať aj unikátne sekvencie, ktoré daný motív ohraničujú. 

Tieto však Dante identifikuje automaticky, pomocou vytvoreného HGVS zápisu. 

V molekulárnej diagnostike sú dôležitými vlastnosťami STR motívov napr. konkrétny 

počet opakovaní pri jednotlivých alelách (genotyp), samotné sekvenčné zloženie (prípadné 

sekvenčné prerušenia alebo naopak, strata sekvenčných prerušení), prípadne prítomnosť alel 

presahujúcich genotypizačný limit, akými sú napr. patologické expanzie. Pre tieto účely slúžia 

viaceré grafické výstupy nástroja Dante, ktoré poskytujú výsledky vo forme textových 
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genotypových informácií, genotypového grafu, ako aj sekvenčného loga alebo grafického 

znázornenia zarovnania čítaní (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Výstupy nástroja Dante pre heterozygotnú vzorku, obsahujúcu alely s počtom opakovaní 5 a 12 

GCA Vľavo hore sú uvedené základné údaje motívu (ochorenia a skratka ochorenia, ohraničujúce sekvencie 

a referenčná alela, hlavné nastavenia nástroja, a identifikované alely spolu so spoľahlivosťou genotypu).Vľavo 

dole je znázornený výstup vo forme grafu, pričom os X predstavuje počet opakovaní daného motívu a os Y 

počet čítaní, ktoré pokrývajú motív. V rámci tejto ukážky je vidieť kompletné čítania obsahujúce opakujúci sa 

motív a obe ohraničujúce sekvencie (modré stĺpce), ako aj parciálne čítania, teda obsahujúce opakujúci sa motív 

a jednu ohraničujúcu sekvenciu (šedé stĺpce). Vpravo hore sa nachádza znázornenie vo forme sekvenčného loga 

individuálnych identifikovaných alel, kým vpravo dole príslušné zarovnané sekvenčné čítania 
 

Pre stanovenie veľkosti alel (genotypizáciu), čiže počtu opakovaní, je potrebné, aby 

čítania obsahovali repetitívny motív, ako aj obe ohraničujúce sekvencie. Genotypizačný limit 

preto závisí od použitej dĺžky sekvenčných čítaní, pričom genotypizácia nie je možná  pri 

motívoch s veľmi početnými opakovaniami, akými sú aj patologické expanzie. Pri nich 

veľkosti motívov presahujú generované dĺžky sekvenčných čítaní bežných druhogeneračných 

MPS platforiem [9]  Z celkového počtu 45 vzoriek analyzovaných pomocou WGS aj 

konvenčných metodík, sa nám podarilo referenčné genotypy jednoznačne stanoviť 

konvenčnými metodikami pre 30 vzoriek (stanovené obe alely). V prípade zvyšných 15 vzoriek 

bolo možné stanoviť konvenčnými metodikami veľkosť iba jednej alely. U piatich z nich bola 

druhá alela identifikovaná v premutačnom rozsahu, pričom však obsahovala vopred 

neočakávané sekvenčné prerušenia interferujúce s jednoznačným stanovením veľkosti alely. V 

prípade 10 z nich bola druhá alela identifikovaná v rozsahu patologických expanzií (DM1 

pacienti zaradení ako kontroly). Referenčnú veľkosť alely konvenčnou metodikou teda bolo 

možné stanoviť v prípade 75 individuálnych alel, pričom boli veľkosti všetkých stanovené 

rovnako aj pomocou WGS/Dante (100 % konkordancia). Správne genotypizované alely boli 

nájdené v rozsahu od 5 po 31 GCA. 

Podľa očakávaní, veľkosť expandovaných alel nebolo možné stanoviť z WGS/Dante 

dát. Ich prítomnosť však bola správne predikovaná v každom prípade, a to aj v prípade dvoch 
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expanzií v ktorých konvenčné metodiky preukázali prítomnosť sekvenčných prerušení. Čítania 

obsahujúce iba jednu ohraničujúcu sekvenciu a rôzne veľké časti z repetitívneho motívu totiž 

poskytujú informáciu o minimálnom počte opakovaní v danom lokuse v danej vzorke. Práve 

preto predstavuje schopnosť nástroja Dante využiť aj čítania s čiastočným prekryvom TR 

lokusu výhodu pri predikcii prítomnosti expandovanej alely v danom lokuse (Obr. 2), resp. 

prítomnosť alely presahujúcej genotypizačný limit. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že pri 

použití pomerne krátkych sekvenačných čítaní druho-generačných prístrojov, sa veľkosť 

expanzií stanoviť nebude dať ani s týmto algoritmom, avšak bude možné poukázať na ich 

prítomnosť alebo neprítomnosť. Stanovenie konkrétnych veľkostí bude vyžadovať výrazne 

dlhšie MPS čítania, napr. treťogeneračné platformy [9], alebo konvenčné metodiky [10].  

 

 
 

Obr. 2. Detekcia expanzie GCA motívu pomocou WGS a Dante (A), ako aj pomocou konvenčnej 

repeat-primed PCR (B) Repeat-primed PCR identifikuje prítomnosť expandovaných alel veľmi podobným 

princípom ako Dante, a to amplifikáciou jednej z ohraničujúcich sekvencií a častí samotného repetitívneho 

motívu 

 

Ako sme už načrtli vyššie, významným problémom v rámci genotypizácie je aj 

neočakávané sekvenčné prerušenie inak čistých motívov, aké sme identifikovali v DM1 lokuse. 

V bežnej populačnej variabilite sa vyskytujú neprerušené opakovania v rozmedzí od 5 do 35 

opakovaní. Avšak, približne 3-5 % premutačných a expandovaných alel môže obsahovať rôzne 

sekvenčné prerušenia. Je známe, že tie dokážu narušiť výsledky aj klasických metód [8,11], 

ako sme to mali možnosť vidieť aj v našich výsledkoch. V rámci nášho súboru sme detegovali 

5 vzoriek s alelami na hranici normálnej populačnej variability a premutácií, v ktorých sa 

vyskytovali takéto sekvenčné prerušenia. Pomocou WGS/Dante sme v jednej z nich 

identifikovali prítomnosť aj odhadovanú veľkosť a zloženie alely, čo však bolo podložené iba 

s jedným čítaním. V troch prípadoch Dante predikoval prítomnosť alely presahujúcej 

genotypizačný limit, čo sa dá považovať za správny výsledok. V jednom prípade však 

prerušená alela nebola identifikovaná, ako ani jej prítomnosť predikovaná, čo znamená chybne 

stanovený výsledok. Z našich dát je však jednoznačné, že správnosť stanovenia takýchto alel 

výrazne závisí od hĺbky pokrytia danej oblasti (čiže od počtu čítaní) a tiež od nastavení nástroja 
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Dante, konkrétne od prípustnej chybovosti repetitívnej sekvencie pri selekcii sekvenčných 

čítaní pre genotypizáciu. V tomto smere je preto potrebné uskutočniť ďalšie testovanie limitácií 

tak konvenčných metodík, ako aj WGS/Dante prístupu.  

 

Záver 

Predbežné výsledky našej práce poukazujú na významný potenciál WGS a 

druhogeneračných sekvenačných platforiem v oblasti charakterizácie TR motívov, vrátane 

charakterizácie ich veľkostí a sekvenčného zloženia, avšak iba v určitom veľkostnom limite 

(približne do 30 GCA pri použití 150 bp čítaní). Nad týmto genotypizačným limitom je možné 

síce stanoviť prítomnosť alel presahujúcich tento limit (akými sú napr. premutačné DM1 alely 

a plné expanzie), čo je významným faktorom, avšak stanoviť ich veľkosť z týchto dát nie je 

možné. Naše výsledky však preukázali určité limitácie testovaného postupu v prípade výskytu 

neočakávaných sekvenčných prerušení v inak čistých motívoch. Na definovanie a prípadné 

prekonanie týchto limitácií je ale nevyhnutne potrebné vykonať ďalšie testovacie, 

štandardizačné a validačné kroky. 
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Abstract 

The study focused on regulating the expression in maltase promoter 

Candida utilis is one of the well-known food yeasts, that is generally recognised as safe (GRAS). The 

most important underlying regulation is known as glucose control. The presence of glucose inhibits the uptake 

and metabolism of other sugars among which is maltose. Maltose utilisation requires the presence of at least one 

out of five complex MAL loci. In this work we focused on specifying the activities of β-galactosidase in the yeast 

C. utilis. We also focused on mutagenesis of the maltose promotor using error-prone PCR and targeted PCR. The 

aim was to find a strong promoter, with as low catabolic repression as possible while maintaining sensitivity to 

maltose as an inducer. Due to our accomplished results, we can assume, that the overall known facts about maltase 

promoter and it’s regulations may be wrong and that the main part of maltose utilisation is actually rooted in the 

gene dosage of activator gene for maltose promoter. 

 

Keywords: Candida utilis; secretion of heterologous proteins; maltose inducible promoter 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinka Candida utilis, taktiež známa aj ako Torula, Torulopsis, Hansenula jadinii a 

Pichia jadinii predstavuje známu industriálnu kvasinku, bežne klasifikovanú ako GRAS 

(Generally recognised as safe) [1]. Za bežných okolností nám v laboratóriu kvasinka poskytuje 

niekoľko výhod. Predovšetkým ide o jej rast na lacných substrátoch a rýchlu adaptáciu na 

rôzne zdroje uhlíka [2]. Jedným z potenciálnych zdrojov uhlíka je aj sladový cukor, maltóza. 

Pre správnu utilizáciu maltózy je potrebná prítomnosť aspoň jedného z piatich homologických 

MAL lokusov: MAL1, MAL2, MAL3, MAL4 a MAL6, ktorých komplexnosť spočíva 

v prítomnosti génov pre tvorbu transkripčného aktivátora (MALR), maltózo-permeázy (MALT) 

a maltázy (MALS) [3]. Spočiatku bol výskum MAL lokusov komplikovaný najmä z dôvodov 

neustále sa meniacich genetických anotácií. V posledných rokoch sa však poznatky stali 

jednotné, čo umožnilo preskúmanie maltózového metabolizmu takmer dopodrobna. Aj napriek 

týmto poznatkom je však nevyhnutné, aby sa v procese skúmania maltózovej aktivity 

pokračovalo aj naďalej [4]. 

Cieľom našej práce je stanovenie aktivity maltázového promótora spektrofotometricky 

za pomoci chromogénneho substrátu ONPG, tým že za maltázovým promótorom je radený 

reportérový lacZ gén pre β-galaktozidázu. Rovnako sme sa v našej práci zamerali na 
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mutagenézu maltázového promótora tak, aby bola minimalizovaná katabolická represia 

glukózou, ale zároveň zachovaná citlivosť na maltózu, ako induktor maltázového promótora. 

 

Materiál a metódy 

Kmene a plazmidové vektory 

 

Tab. 1. Použité bakteriálne kmene a plazmidové vektory, ich charakteristika a zdroj 

 

Názov Charakteristika Zdroj 

Escherichia coli DH5α F- φ80 lacZ∆M15∆ lacZYA-argF 

U196 endA1 hsdR17(rk-mk+) 

recA1 supE44 thi-1 gyrA96 relA1 

phoA 

Invitrogen 

Candida utilis CuF Δαglc::loxP KMB 

Candida utilis CuA Δαglc::loxP, PMAL, MAL 

aktivátor, TTMAL, PGLC, TTGLC, Δ 

Zeor::loxP  

KMB 

pML1 PGLC d3, lacZ, Zeor, HIS3 KMB 

pML3 PGLC d3, lacZ, Zeor, HIS3, Mut 

1+2 

KMB 

pMZ11 PGLC d3 Mut1, Zeor, HIS3 KMB 

pMZ12 PGLC d3 Mut2, Zeor, HIS3 KMB 

pMZ131 PGLC d3 Mut 1+2, Zeor, HIS3 KMB 

pMZ1 PGLC d3, Zeor, HIS3 KMB 

pMZ1-M PGLC d3, Zeor, HIS3 KMB 

 

Enzýmy 

 

Tab. 2. Zoznam použitých enzýmov – ich typ, názov enzýmov a zdroj 

 

Typ Názov Zdroj 

DNA polymerázy Mutazyme II DNA polymerase Agilent Technologies 

 

Primery 

 

Tab. 3. Primery použité pri práci + sekvencia 

 

Názov Použitie Sekvencia (5‘- 3‘) 

pGLC F-1530 Mutačná PCR GGGGGCGGCCGCGTATGAAG

GTAGGTTTTAAGGAGGTG 

pGLC R3 Mutačná PCR CCCCGTCGACTGGCCATGGT

TTAGTTCCTCACCTTGTCGTA

TTATACTATGCCGATATAC 

 

PCR programy 
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Tab. 5. Amplifikačný program použitý pri PCR reakciách 

 

Krok Počet opakovaní Teplota Čas 

Počiatočná denaturácia 1x 95 °C 2 minúty 

Denaturácia 25x 95 °C 30 sekúnd 

Anelácia primeru pGLC F - 1530 25x 68 °C 30 sekúnd 

Anelácia primeru pGLC R3 25x 60 °C 30 sekúnnd 

Polymerizácia 25x 72 °C 72 sekúnd/kb 

Záverečná polymerizácia 1x 72 °C 10 minút 

Chladenie 1x 4 °C ∞ 

 

Použité roztoky 

 

Tab. 6. Roztoky použité pri meraní β-glukozidázovej aktivity 

 

Roztok Zloženie 

Minimálne médium 1,34 % Yeast Nitrogen Base, 4*10-5 biotín, 1 M KxPO4, zdroj uhlíka 

(glukóza, maltóza, celobióza, rafinóza) pridaný do výslednej 

koncentrácie 2% 

Tris HCl 20 mM Tris HCl pH 7,2 

Roztok Z 100 mM NaxPO4 (pH 7), 10 mM KCl, 1 mM MgSO4 x 7 H2O, 0,28 % 

2-merkaptoetanol 

Roztok ONPG 60 mg ONPG rozpustených v roztoku Z 

 

Expresia β-galaktozidázy v kmeňoch CuF a CuA 

Kmene CuF a CuA (kmeň obsahuje konštitutívne exprimovaný MAL aktivátor, 

príprava zatiaľ nebola publikovaná) boli transformované integratívnymi plazmidmi pML1 

a pML3. Integrácia do oblasti HIS3 génu bola overená PCR a následne bol pomocou qPCR 

overený počet kópií integrovaných do genómu. Integranty s jednou kópiou v genóme boli 

podrobené expresií v minimálnom médiu s pridaným zdrojom uhlíka: glukóza, glukóza 

a maltóza, glukóza a celobióza, celobióza, rafinóza a maltóza a rafinóza a celobióza. Po 16 

hodinovej expresií boli z buniek vyizolované proteíny sklenými guličkami a následne 

cytoplazmatický extrakt použitý v ďalšej práci. Koncentrácia proteínov vo vzorke bola určená 

Bradfordovou metódou [5]. 

 

Stanovenie aktivity β-galaktozidázy 

Na stanovenie β-galaktozidázovej aktivity sme ako chromogénny substrát použili 

onitrofenyl-β-galaktozid (ONPG). Hydrolýza tohto substrátu, kedy sa uvoľnil o-nitrofenol bola 

monitorovaná meraním zmeny absorbancie. Jedna jednotka enzýmovej aktivity β-

galaktozidázy je stanovená ako množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mmol.dm-3 o-nitrofenolu za 

1 minútu pri teplote 28 °C. Reakčná zmes obsahovala 600 μl roztoku Z, 200 μl ONPG (4 g.dm-

3) a 200 μl bunkového extraktu, ktorý sme získali rozbíjaním kvasinkových buniek v prostredí 
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rozbíjacieho roztoku. Ako slepú vzorku (blank) sme použili reakčnú zmes bez obsahu 

bunkového lyzátu. Reakcia prebiehala 30 minút pri 28 °C a bola inaktivovaná pridaním 400 μl 

1 mol.dm-3 Na2CO3. Koncentráciu uvoľneného o-nitrofenolu sme stanovili pomocou UV-1800 

UV Spektrofotometra (Shimadzu, Japonsko) pri vlnovej dĺžke 420 nm. Pre výpočet hodnoty 

aktivity sme použili nižšie uvedený vzťah. Všetky merania aktivít boli opakované minimálne 

trikrát. 

Aktivita = 
A x V x 10𝑦

m x t x ε x l
 [U/mg]     [I.] 

 

A  absorbancia pri 405 nm 

V  objem v litroch 

y  mení sa podľa jednotiek uvoľneného produktu v definícií jednotky 

m  hmotnosť vzorky pridanej do reakcie v mg 

t  reakčný čas v minútach 

  molárny extinkčný koeficient pri p-nitrofenol (18,5 pre p-nitrofenol) 

l  hrúbka spektrofotometrickej kyvety v cm 

 

Výsledky a diskusia 

Expresia β-galaktozidázy v kmeňoch CuF a CuA v genóme integrovaných plazmidov 

pML1 a pML3 bola vykonaná za cieľom stanovenia aktivity maltázového promótora PGLC. 

Plazmidy sa líšili mutáciami v promótore. Kým pML1 obsahoval divý promótor, plazmid 

pML3 obsahoval 2 cielené mutácie v in silico vytipovanom Mig1 väzobnom mieste. Pre 

expresiu boli vybrané rôzne zdroje uhlíka – glukóza, pri ktorej nastáva katabolická represia 

promótora, maltóza, ktorá je prirodzeným induktorom, avšak kmene CuF a CuA nie sú schopné 

využiť pre rast tento zdroj uhlíka, celobióza, ktorá je induktorom a rafinóza, u ktorej sa ukázala 

slabšia represná vlastnosť. Kým medzi plazmidmi s mutáciami sme nezaznamenali 

signifikantnú zmenu expresie, zmenu sme si všimli pri expresiách v kmeňoch CuF a CuA. Ako 

znázorňuje Graf 1 a 2, aktivita β-galaktozidázy bola výrazne vyššia pri porovnaní expresií 

v CuF a CuA pri plazmide pML3. Rovnaké výsledky sme zaznamenali aj pri plazmide pML1. 

Z tohto usudzujeme, že pre reguláciu spracovania maltózy je dôležitý práve promótor 

nachádzajúci sa pred MAL aktivátorom, ktorý rovnako ako maltázový promótor podlieha 

katabolickej represii. V ďalšej práci zvýšime génovú dózu aktivátorového génu a prevedieme 

expresie pri rovnakých podmienkach aj v týchto kmeňoch. Predpokladáme, že aj množstvo 

aktivátorového génu môže zohrávať signifikantnú úlohu pri expresií z maltázového promótora. 
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Obr. 1. Graf špecifickej aktivity β-galaktozidázy v CuF pML3  

 

 

 
Obr. 2. Graf špecifickej aktivity β-galaktozidázy v CuA pML3 

 

Simultánne s pokusmi expresie β-galaktozidázy sme vykonávali aj pokusy sústredené 

na maltózový metabolizmus v kvasinke C. utilis. Za týmto účelom boli vytvorené plazmidové 

konštrukty pMZ11, pMZ12 a pMZ131, ktoré sú integratívneho charakteru. Každý 

z vymenovaných plazmidov obsahuje cielenú in silico mutáciu pre väzbu hlavného 

represorového proteínu Mig1, zapríčiňujúceho katabolickú represiu maltázového promótora. 

Plazmid pMZ131 obsahuje obe z vytipovaných mutácií a plazmidy pMZ11, a pMZ12 obsahujú 

len jednu mutáciu. Plazmidy boli transformované do kvasinky kmeňa CuA, ktorý obsahuje 

MAL aktivátor pod vlastným konštitutívnym promótorom. Po transformácií, boli kvasinky 

simultánne preočkované na tuhé médiá YPD a YPDM s prímesou maltózy. Na selekciu klonov 

na vybraných médiách bolo použité antibiotikum Zeocín. Pri porovnaní nárastu sme pozorovali 

jemné rozdiely spojené so spomaleným nárastom na YPD médium. V celkovom kontexte 

s výsledkami dosiahnutými pri expresií β-galaktozidázy, však môžeme o týchto výsledkoch 
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hovoriť skôr ako o artefaktoch, nakoľko vidíme, že prítomnosť maltózy v médiu neovplyvňuje 

maltózový promótor tak, ako bolo doposiaľ v publikáciách známe. Predpokladáme, že väčší 

vplyv na expresiu proteínov má génová dóza maltózového aktivátora, ako samotná prítomnosť 

maltózy v médiu. 

S cieľom ovplyvňovania maltózového metabolizmu v kvasinke C. utilis boli pripravené 

aj mutačné knižnice za pomoci náhodnej mutagenézy promótora PGLC amplifikovaného 

z plazmidu pMZ1. Pre náhodnú mutagenézu bol využívaný kit GeneMorph II Random 

Mutagenesis Kit a reakcie boli opakované tandemovo 3 – 4x za sebou s cieľom zvýšenia 

frekvencií mutácií. Nakoľko aj v tomto prípade boli mutácie zamerané na Mig väzobné miesta 

maltázového promótora, nepodarilo sa nám vyselektovať požadovaný klon. Pomocou 

sekvenačnej analýzy získaných knižníc sme však overili fakt, že vybraným postupom pre 

navodenie mutácií, dokážeme vytvoriť kvalitné mutačné knižnice. V našej nasledujúcej práci, 

sa preto sústredíme na tvorbu mutácií na aktivátorovom promótore. 

 

Záver 

V našej práci sa nám podarilo vytvoriť konštrukty, pomocou ktorých bude možné 

ovplyvňovať aktivitu maltázového promótora v kvasinke C. utilis. V prvej časti práce sme sa 

sústredili na cielenú a náhodnú mutagenézu Mig väzbových miest, kde dosiahnuté výsledky 

pri týchto pokusoch nekorelovali s výsledkami pokusov získaných s konštruktami pML1, 

pML2, pML3 a pML4. Na základe našich dosiahnutých výsledkov môžeme predpokladať, že 

doposiaľ publikované poznatky o schéme regulácie expresie génov zodpovedných za 

metabolizmus maltózy pravdepodobne nie sú úplne presné a pri miere expresie maltázy 

pravdepodobne zohráva väčšiu úlohu prítomnosť aktivátora a jeho množstva ako prítomnosť 

maltózy.  
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Abstract 

Genetic characteristics of the Simulium variegatum species group (Diptera: Simuliidae) in Europe 

In this study, genetic variability of the species Simulium argyreatum, Simulium variegatum, 

Simulium maximum, Simulium monticola, Simulium sp. aff. monticola, Simulium monticoloides, Simulium 

sicanum and Simulium xanthinum have been eximined on 150 samples for the COI gene fragment, 70 samples for 

COII fragment and 84 samples for ITS1 fragment. Based on the COI and COII gene fragments, it was not possible 

to distinguish between S. variegatum, S. argyreatum, and S. monticola, which formed a common branch with 

bootstrap support of 98 % (COI) and 99 % (COII) in the phylogenetic trees. These results indicate the inability to 

distinguish these species by the COI and COII gene analysis. The analysis of the ITS1 region was successful for 

further distinguishing between S. argyreatum with bootstrap support of 94 % and S. variegatum with bootstrap 

support of 100 %. ITS1 region analysis has proved to be an effective method for genetic identification of members 

of the S. variegatum species group. 

 

Keywords: Simulium variegatum; Simulium argyreatum; Simulium monticola; taxonomy; phylogeny 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti je známych 2384 žijúcich druhov čeľade muškovitých (Simuliidae) a 17 

fosílnych druhov. Skupina druhov variegatum, ktorej problematike sa venujeme, je zaradená 

do najpočetnejšieho rodu Simulium Latreille, 1802 a zahŕňa 57 známych druhov [1]. V Európe 

bola zaznamenaná prítomnosť 11 druhov zo skupiny druhov variegatum, z ktorých sa budeme 

venovať druhom Simulium variegatum Meigen, 1818; Simulium argyreatum Meigen, 1838; 

Simulium monticola Friederichs, 1920; Simulium sp. aff. monticola [2]; Simulium 

monticoloides (Rubcov, 1956); Simulium maximum (Knoz, 1961), Simulium sicanum 

(Rivosecchi, 1963) a Simulium xanthinum Edwards, 1933. 

Taxonomické zaradenie niektorých druhov len na základe morfológie môže byť 

problematické, a preto pri správnom rozlíšení týchto druhov môže byť užitočné aj použitie 

molekulárnych metód. Správna identifikácia druhov čeľade muškovitých je dôležitá aj kvôli 

ich medicínskej a veterinárnej významnosti. Približne 10 % z tejto celosvetovo rozšírenej 

čeľade sú škodcovia a vektory pôvodcov chorôb ľudí a zvierat [3]. Samice ako krv cicajúci 

hmyz môžu byť vektormi baktérií, vírusov a parazitov. Medzi najznámejšie ochorenie, 

prenášané druhmi komplexu Simulium damnosum Theobald, 1903 patrí onchocerkóza. Toto 

ochorenie, spôsobujúce slepotu ľudí, je rozšírené v Afrike a v Strednej Amerike. Medzi ďalšie 
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ochorenia prenášané muškami na človeka patria mansonelóza, tularémia, hepatitída B, 

brazílsky pemfigus a trombocytogenická purpura. Medzi veterinárne významné ochorenia, 

ktorých vektormi sú mušky patria leukocytozoonóza, východná konská encefalitída a 

vezikulárna stomatitída dobytka [4]. 

Pretože sa larvy čeľade Simuliidae vyvíjajú v čistých tečúcich vodách, vďaka svojim 

ekologickým požiadavkám môžu slúžiť ako ukazovatele kvality vody [5]. Larvy sú dôležitou 

súčasťou potravinového reťazca lotických habitatov a tvoria významnú zložku potravy 

bezstavovcov a rýb [6, 7, 8, 9]. 

Gény COI a COII sú na seba nadväzujúce mitochondriálne gény kódujúce podjednotky 

cytochróm c oxidázy. Proximálny fragment génu COI predstavuje všeobecne najvyužívanejší 

marker na molekulárnu identifikáciu živočíšnych druhov. Internal transcribed spacer 1 (ITS1) 

je nekódujúci úsek v rámci jadrovej rDNA transkripčnej jednotky, ktorý je umiestnený medzi 

génmi 18S a 5,8S a jeho sekvencia a dĺžka varírujú [10]. 

Cieľom práce je snaha o rekonštrukciu rôznych scenárov fylogenézy skupiny 

variegatum, prostredníctvom štúdia molekulárnych markerov, konkrétne úsekov génov COI, 

COII a ITS1, na vybraných druhoch danej skupiny. 

 

Materiál a metódy 

Larvy a kukly vybraných druhov boli zozbierané v 8 krajinách Európy, na 22 lokalitách 

z vodnej vegetácie, kameňov a kmeňov stromov ponorených vo vodných tokoch (Obr. 1). 

Jedince boli identifikované na základe morfologických znakov. 

Larvám a kuklám bolo odobraté svalové tkanivo na izoláciu DNA a následne sme 

polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) amplifikovali konkrétne úseky skúmaných génov 

použitím špecifických primerov. Elektroforézou bola zisťovaná prítomnosť a kvalita DNA 

v PCR produktoch. Purifikácia PCR produktov a sekvenovanie Sangerovou metódou bolo 

realizované v spoločnosti Macrogen Europe v Holandsku. 

Výsledné sekvencie daných úsekov génov boli analyzované a upravené v programe 

Geneious R6 6.1.8 [11]. Výpočty genetických vzdialeností a fylogenetické stromy boli 

vytvorené v programe MEGA11 [12]. 
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Obr. 1. Lokality zberu vzoriek Červené body znázorňujú lokality zberu lariev a kukiel 

vo vodných tokoch v 8 krajinách Európy. Zdroj mapy: www.freeworldmaps.net 

 

Výsledky a diskusia 

Analyzovali sme 150 sekvencií úseku mitochondriálneho génu COI na vzorkách druhov 

S. variegatum, S. argyreatum, S. monticola, S. sp. aff. monticola, S. maximum, S. sicanum, S. 

monticoloides a druhu S. xanthinum, ktorého sekvencia bola stiahnutá z databázy GenBank 

s označením MG894326.1 [5]. Na základe daných sekvencií bol vytvorený fylogenetický 

strom metódou maximum likelihood. 

S bootstrap podporami 98 % a 84 % boli vytvorené dve hlavné fylogenetické vetvy. 

V rámci prvej z nich sa s bootstrap podporou 99 % vyčlenila fylogenetická vetva zahrňujúca 

druhy S. variegatum, S. argyreatum a S. monticola a druhá vetva s podporou 84 % zahrňujúca 

druhy S. monticoloides, S. sicanum, dve vzorky S. argyreatum zo Slovenska a jednu vzorku S. 

variegatum zo Slovenska. Druhá hlavná fylogenetická vetva sa taktiež rozdelila na dve 

sesterské vetvy, prvá z nich s podporou 99 % obsahuje vzorky druhu S. monticola z lokality 

Sierra Nevada v Španielsku, druhá obsahuje druhy S. maximum, S. monticola a S. sp. aff. 
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monticola s bootstrap podporou vetvy 99 %. Vzorka druhu Simulium xanthinum zo Španielska 

vytvorila samostatnú fylogenetickú vetvu a podľa výsledkov genetických vzdialeností na 

základe úseku génu COI tento druh nepatrí do skupiny druhov Simulium variegatum. 

 Naše výsledky korešpondujú s výsledkami štúdie na danej skupine druhov v Španielsku 

[5], kde sa taktiež na základe úseku génu COI nepodarilo odlíšiť druhy S. variegatum, 

S. argyreatum a S. monticola. 

 Analyzovali sme 70 sekvencií úseku mitochondriálneho génu COII druhov 

S. variegatum, S. argyreatum, S. monticola, S. sp. aff. monticola, S. maximum, S. sicanum a 

S. monticoloides, na základe ktorých bol vytvorený fylogenetický strom metódou maximum 

likelihood. 

 Fylogenetický strom obsahuje dve hlavné fylogenetické vetvy, prvá s bootstrap 

podporou 99 % zahŕňa druhy S. maximum, S. monticola, S. sp. aff. monticola. Druhá 

fylogenetická vetva s bootstrap podporou 99 % obsahuje druhy S. variegatum, S. argyreatum, 

S. monticola. K nej sesterské vetvy vytvorili druhy S. monticoloides (100 %), S. sicanum 

(99 %) a S. monticola z lokality Sierra Nevada v Španielsku (99 %). Z výsledkov vyplýva, že 

na základe úseku génu COII, ktorý je pokračovaním mitochondriálneho génu COI, taktiež nie 

je možné odlíšiť druhy S. variegatum, S. argyreatum a S. monticola. 

 Výsledky analýzy úsekov génov COI a COII zobrazujú nerozlíšiteľnosť druhov 

S. variegatum, S. argyreatum a S. monticola. Medzi týmito druhmi však existujú výrazné 

morfologické rozdiely, a teda vieme s istotou povedať, že nemôže ísť o jeden druh. 

 Analyzovali sme 84 sekvencií úseku spacera ITS1 na druhoch S. variegatum, 

S. argyreatum, S. monticola, S. sp. aff. monticola, S. maximum, S. sicanum a S. monticoloides 

a vytvorili fylogenetický strom metódou maximum likelihood. 

 Vo fylogenetickom strome sa vytvorili dve hlavné fylogenetické vetvy. Prvá z nich 

s bootstrap podporou 100 % zahŕňa druh S. variegatum. Druhá hlavná fylogenetická vetva 

s podporou 91 % obsahuje druhy S. maximum, S. sicanum, S. monticola a S. sp. aff. monticola. 

V rámci nej sa s podporou 63 % odčlenili tri vzorky druhu S. sp. aff. monticola zo Slovenska. 

Samostatnú fylogenetickú vetvu s bootstrap podporou 86 % vytvorili vzorky S. monticola 

z lokality Sierra Nevada. A poslednú vetvu s podporou 94 % tvoria vzorky druhov S. 

argyreatum a S. monticoloides. 

 Na základe analýzy sekvencií úseku ITS1 sa nám podarilo úspešne odlíšiť druhy 

S. variegatum a S. argyreatum, ktoré neboli odlíšiteľné na základe sekvencií úseku génu COI 

a COII. Hypotézu o konšpecifickosti druhov S. variegatum, S. argyreatum a S. monticola [5] 

preto môžeme vylúčiť. Výsledky ukazujú, že medzi danými druhmi prišlo v minulosti 
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k introgresii mitochondriálnej DNA, a preto ich na základe mitochondriálnych markerov nie je 

možné odlíšiť. 

  

Záver 

Výsledky práce ukazujú, že na základe molekulárnych markerov COI a COII nie je 

možné odlíšiť druhy S. variegatum, S. argyreatum a S. monticola. Druhy S. variegatum 

a S. argyreatum sa nám však podarilo odlíšiť na základe úseku ITS1. Z analýzy genetických 

vzdialeností úseku génu COI ďalej vyplýva, že druh S. xanthinum je nesprávne zaradený 

v skupine druhov variegatum. Výsledky úseku ITS1 naznačujú, že najbližší príbuzný druhu S. 

monticoloides je druh S. argyreatum. Populácia druhu S. monticola z pohoria Sierra Nevada v 

Španielsku je molekulárne odlišná na základe všetkých skúmaných markerov a pravdepodobne 

predstavuje samostatný taxón. 
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Abstract 

 Analysis of the susceptibility of pathogenic yeasts to selected natural and synthetic defensive compounds  
The antifungal resistance of an oportunistic pathogen Candida glabrata is developed mainly due to 

increased drug efflux. This mechanism is the result of ATP binding cassette transporters upregulation due to gain-

of-function (GOF) mutations in the PDR1 gene. In these cells not only increased azole resistance has been shown 

but also enhanced adherence during infection. Green tea catechins are potential compounds used  to increase the 

susceptibility of  Candida spp. to antifungals. In the presented work we analyzed  the effect of PDR1 gene deletion 

and the presence of catechin on antifungal susceptiblity, cell viability and metabolic activity in Candida glabrata.  

 

Keywords: Candida glabrata; antifungal resistance; catechin; azoles 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Narastajúca rezistencia húb voči dostupným triedam antifungálnych liečiv, toxicita 

antimykotík a ich nežiadúce účinky sú častým obmedzením liečby mykóz [1]. C. glabrata 

vykazuje prirodzene zníženú citlivosť na azolové antimykotiká a jej schopnosť rýchlo vyvinúť 

vysokú úroveň rezistencie voči azolom je príčinou zlyhania liečby a smrti pacientov trpiacich 

invazívnou kandidózou [2]. 

Je známe, že konštitutívna expresia ABC transportérov, vrátane CDR1, CDR2 a SNQ2, 

regulovaná u kvasiniek C. glabrata regulovaná transkripčným faktorom Pdr1p, prispieva  

k vysokej úrovni rezistencie kvasiniek C. glabrata voči azolom [2,3]. 

 V géne CgPDR1 boli  odhalené  tzv. GOF mutácie, ktoré spôsobujú hyperaktiváciu 

CgPdr1p, a zodpovedajú za zvýšenú expresiu génov pre ABC transportéry [4,5]. Prerušenie 

génu CgPDR1 vedie k strate transkripčnej kontroly génov pre efluxné pumpy, vylučujúce  

azoly z bunky, čím sa zvýši  citlivosť kvasiniek na azoly [4]. 

 Jedným z riešení globálneho problému nepostačujúcej antimykotickej liečby by mohla 

byť identifikácia prírodných produktov schopných minimalizovať rozvoj rezistencie, 

s minimom nežiaducich účinkov na ľudský organizmus [1]. Katechíny patria do rodiny 

flavonoidov, podskupiny flavan-3-olov. Najpreštudovanejšie sú katechíny zeleného čaju, 

z ktorých má najsilnejšie antifungálne účinky epigalokatechín galát [6]. 

 Cieľom predloženého príspevku bolo zistiť vplyv katechínu na rast, životaschopnosť 
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a metabolickú aktivitu patogénnych kvasiniek C. glabrata.  

 

Materiál a metódy 

Použité kmene kvasiniek: štandardný laboratórny kmeň C. glabrata ∆HTU (his3∆ trp1∆ 

ura3∆) a jeho izogénny delečný mutant Cg∆pdr1 

Kultivačné médiá: tekuté a stužené YPD 

Stanovenie citlivosti na antifungálne látky kvapkovým testom: Fenotyp uvedených kmeňov 

bol analyzovaný kvapkovými testami na pevných komplexných médiách, ktoré obsahovali 

rôzne koncentrácie antifungálnych látok (flukonazol, mikonazol, katechín hydrát) [7]. 

Prežívanie kvasiniek v prítomnosti antifungálnych látok: Stanovené ako počet kolónií, ktoré 

vyrástli na tuhých YPD médiách po 24 hod. inkubácie v prítomnosti antifungálnych látok 

(flukonazol, mikonazol, katechín hydrát).  

Determinácia metabolicky aktívnych buniek pomocou XTT: Po kultivácii kultúry kvasiniek 

s metabolickými inhibítormi sme sediment (3800 rpm, 2 min) dvakrát premyli roztokom PBS. 

Použitím 0,1% roztoku metylénovej modrej sme stanovili životaschopnosť buniek 

spektrofotometricky pri OD490 na zariadení MRX Microtitration absorbance reader (Dynex 

Technologies, USA).  

Stanovenie hydrofobicity bunkového povrchu: Premytý sediment buniek  rozsuspendovaný 

v YPD médiu OD570 0,7 bol zmiešaný s n-oktánom a spektrofotometricky stanovená OD570 

vodnej fázy. Percento vylúčených buniek z vodnej fázy (% zmena) zodpovedalo relatívnej 

hydrofobicite bunkového povrchu [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

Pre stanovenie  citlivosti analyzovaných buniek na antimykotiká sme zvolili metódu 

kvapkového testu. Analyzované kmene sme kultivovali v prítomnosti flukonazolu (FLU), 

mikonazolu (MIK) a tiež v kombinácii uvedených antifungálnych látok s katechín hydrátom 

(CAT). Ako demonštruje Obr. 1 pri všetkých použitých antimykotikách spôsobila delécia génu 

PDR1 zvýšenú citlivosť mutantných buniek, pričom pozorovaný rozdiel v raste medzi 

mutantom a štandardným kmeňom bol ešte výraznejší po úprave pH média na hodnotu 7. 

Ďalšie zvýšenie citlivosti buniek sme dosiahli použitím katechín hydrátu (2 mg/ml) 

v kombinácii s antimykotikom. 
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Obr. 1. Rast C. glabrata v prítomnosti antifungálnych látok 

(Koncentrácia buniek 1.107, 1.106, 1.105, 1.104 buniek/ml, rast dokumentovaný po 48h inkubácie pri 28 °C  

na YPD médiu). FLU, flukonazol, MIK, mikonazol, CAT, katechín 2mg/ml) 

 

Skutočnosť, že úprava pH média zvýšila účinok antifungálnych látok je v zhode so 

štúdiou Lu et al. [9], ktorí uvádzajú úpravu média ako jednu z možností eliminácie tolerancie 

kvasiniek C. albicans na flukonazol. Narušenie homeostázy H+ iónov môže zvýšiť citlivosť 

buniek na flukonazol, pretože H+ ióny zohrávajú esenciálnu úlohu pri udržiavaní 

membránového potenciálu u C. albicans a iných druhov kvasiniek [9]. Hodnota pH média 

ovplyvňuje aj aktivitu katechínov, ktoré majú v prostredí s nižším pH, výraznejšiu 

antioxidačnú aktivitu. Pri vyššej koncentrácii katechín hydrátu sa v prostredí s vyšším pH 

uplatňuje ich prooxidačná aktivita zvýšenou tvorbou reaktívnych druhov kyslíka [10,11].  

Pre posúdenie antifungálneho účinku použitých zlúčenín sme sledovali prežívanie 

študovaných kmeňov C. glabrata po 24. hod kultivácie v prítomnosti antifungálnych látok. 

Obr. 2A demonštruje, že prítomnosť flukonazolu po 24. hod viedla k miernemu poklesu 

schopnosti tvoriť kolónie u štandardného kmeňa, pri súčasnom pôsobení flukonazolu 

a katechín hydrátu sa schopnosť tvoriť kolónie znížila na 50%. Flukonazol výrazne ovplyvnil 

schopnosť tvoriť kolónie delečného mutanta Cg∆pdr1 (Obr. 2B), kombinácia flukonazolu 

a katechín hydrátu tento efekt ešte zvýraznila. 
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Obr. 2. Životaschopnosť analyzovaných kmeňov C. glabrata 

(Rast 24 hod v tekutom YPD pri 28 °C; A - FLU, flukonazol 15μg/ml, CAT, katechín hydrát 2mg/ml  

B - MIK, mikonazol 0,005μg/ml, CAT, katechín hydrát 2mg/ml)  

 

 Po 24. hod kultivácie v prítomnosti mikonazolu a katechín hydrátu sme pozorovali 

výrazné zníženie schopnosti tvoriť kolónie u oboch analyzovaných kmeňov, najvýraznejší 

efekt sme pozorovali u kmeňa Cg∆pdr1 pri použití kombinácie mikonazolu s katechín 

hydrátom. Schopnosť delečného mutanta Cgpdr1 rásť, ako aj  jeho životaschopnosť 

v prítomnosti antifungálnych látok sa znížila, čím sme potvrdili úlohu transportérov v procese 

rezistencie C. glabrata voči xenobiotikám. Z testov životaschopnosti analyzovaných kmeňov 

po inkubácii v prítomnosti antifungálnych látok je zrejmé, že synergický efekt antifungálnej 

látky a katechín hydrátu pretrval – pozorovali sme zníženú schopnosť tvoriť kolónie u oboch 

študovaných kmeňov. 

Pre stanovenie počtu metabolicky aktívnych buniek sme v prvom kroku zisťovali 

podiel životaschopných buniek analyzovaných kmeňov C. glabrata farbením metylénovou 

modrou (Obr.3). U obidvoch kmeňov došlo k poklesu počtu životaschopných buniek pri 

vzorkách inkubovaných v prítomnosti azolu v kombinácii s katechín hydrátom.  

 

 
 

Obr. 3. Životaschopnosť C.glabrata v prítomnosti antifungálnych látok 

A- wt, B - ∆pdr1; (0,1% metylénová modrá, FLU, flukonazol 15μg/ml, MIK. mikonazol 0,005 μg/ml,  

CAT, katechín hydrát 2mg/ml 



 

394 
 

Pre stanovenie  metabolicky aktívnych buniek sme použili test redukcie XTT. 

U štandardného kmeňa bolo percento metabolicky aktívnych buniek (Obr. 4A) po inkubácii 

v prítomnosti flukonazolu rovnaké ako u kontrolnej vzorky. Mikonazol znížil metabolickú 

aktivitu štandardného kmeňa. U kmeňa delečného mutanta Cg∆pdr1 bola zaznamenaná nižšia 

metabolická aktivita (Obr. 4B) u vzoriek inkubovaných s flukonazolom v porovnaní 

s izogénnym štandardným kmeňom, pričom katechín hydrát pozorované zníženie metabolickej 

aktivity ešte prehĺbil. Získané výsledky ukázali, že prežívajúce bunky kvasiniek dokážu 

redukovať XTT na formazán, ostávajú teda metabolicky aktívne. Synergický efekt flukonazolu 

a katechín hydrátu, ktorý opisuje štúdia Navarro-Martínez [12], sa prejavil znížením počtu 

metabolicky aktívnych buniek u delečného mutanta kmeňa Cgpdr1 veľmi pravdepodobne 

znížením antioxidačných schopností mutanta s vyradeným génom CgPDR1.  

 

 
 

Obr. 4. Podiel metabolicky aktívnych buniek C. glabrata 

A- wt, B - ∆pdr1; (0,1% metylénová modrá, FLU, flukonazol 15μg/ml, MIK. mikonazol 0,005 μg/ml,  

CAT, katechín hydrát 2mg/ml) 

 

Stanovenie hydrofobicity bunkového povrchu analyzovaných kmeňov C. glabrata 

ukázalo, že hydrofóbnejší bunkový povrch má kmeň delečného mutanta Cgpdr1 (Obr.5).  

 

 
 

Obr. 5. Hydrofobicita bunkového povrchu C. glabrata 
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Prerušenie génu CgPDR1 pravdepodobne spôsobilo spustenie signálnych kaskád 

zabezpečujúcich substitúciu molekúl pre zvýšenie adherencie buniek, napr. expresiu génov 

EPA, ktorá sa prejavila zvýšenou hydrofóbnosťou bunkového povrchu buniek delečného 

mutanta [2]. 

 

Záver 

 Delécia génu CgPDR1 spôsobila v kvasinkách C. glabrata zvýšenú citlivosť buniek na 

azoly. Kombinácia azolu a katechín hydrátu u viedla k zníženiu rastu a životaschopnosti 

obidvoch analyzovaných kmeňov, avšak metabolická aktivita prežívajúcich buniek 

v prítomnosti azolov a katechínu ovplyvnená výraznejšie nebola. 
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Abstract 

Study of bisphenol A effect on barley plants 

Bisphenol A (BPA) is a chemical compound found mainly in plastic materials. Due to its widespread use 

and an ability to release to the environment, BPA was already detected in soil, water and air. The most important 

finding about BPA is its ability of endocrinne disruption. It can cause health issues to people and animals. 

However, only a limited number of studies were performed to study negative effects of BPA on plants and even 

less of those studying its genotoxic effects in them. In this work, we studied potential genotoxic effects of BPA 

and its effects on photosynthetic pigments content in a crop plant Hordeum vulgare L. Using comet assay we 

found out that BPA affected the plant's DNA integrity, and that the genotoxic effect was more visible with an 

increasing concentration of BPA. BPA treatment resulted also in a decreased content of photosynthetic pigments 

in plants. Degradation of BPA by boron doped diamond electrode improved content of photosynthetic pigments, 

but it failed to reduce its genotoxic effects on the crop. 

 

Keywords: bisphenol A; barley; BDD electrode; DNA damage; chlorophylls; carotenoids  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bisfenol A (BPA) je organická zlúčenina používaná pri výrobe syntetických 

polymérov, akými sú polykarbonáty, epoxidové živice a mnohé ďalšie [1, 2]. Kvôli rozšírenosti 

plastov prichádzame do kontaktu s BPA na dennej báze. Nachádza sa v obaloch na jedlo 

a nápoje, elektronike, detských hračkách ale aj športových a zdravotníckych pomôckach (napr. 

zubné výplne) [1]. Počas výroby, používania a likvidácie polymérov sa BPA uvoľňuje do jedla, 

nápojov či prostredia, a tým ho znečisťuje [3]. Jeho prítomnosť bola nameraná vo vzorkách 

vzduchu, prachu, slanej aj sladkej vody, pôdy, jedla aj komunálneho odpadu [1, 4]. Preto je 

dôležitý poznatok, že je BPA xenoestrogén a endokrinný disruptor, u ľudí asociovaný 

s mnohými chorobami (hypertenzia, cukrovka typu 2, obezita, poruchy autistického spektra, 

rakovina štítnej žľazy, prostaty, vaječníkov) [4, 5, 7 – 10]. 

Tým, že BPA znečisťuje životné prostredie, prichádzajú s ním do kontaktu aj rastliny, 

ktoré sú sesilnými autotrofnými organizmami [5, 6]. Štúdie ukazujú, že BPA narúša rovnováhu 

endogénnych hormónov rastlín, v závislosti od dávky vplýva na ich rast, ovplyvňuje delenie 

buniek a bunkové štruktúry [11, 12]. Avšak málo štúdií sa venuje genotoxickému účinku BPA 

na rastliny. 

Keďže BPA je endokrinný disruptor a má preukázateľný negatívny účinok na 
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mikroorganizmy, rastliny, zvieratá aj ľudí, samozrejmosťou sú snahy o elimináciu BPA 

z prostredia. Cieľom našej práce bolo zistiť, či BPA pôsobí genotoxicky na jačmeň siaty, či 

znižuje koncentráciu chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov v listoch jačmeňa a porovnať 

tieto hodnoty medzi rastlinami ovplyvnenými BPA pred a po degradácii bórom dopovanou 

nanokryštalickou diamantovou (BDD) elektródou [13]. 

 

Materiál a metódy 

V práci sme ako modelový organizmus použili jačmeň siaty (Hordeum vulgare L.) 

odrody Maltz. Semená sme 5 hodín imbibovali vo vode a následne vysiali na Petriho misky 

pokryté filtračným papierom, buničitou vatou a gázou. Prísun príslušného roztoku z Petriho 

misky s väčším priemerom bol rastlinám zabezpečený pomocou pruhov filtračného papiera. 

Testovali sme 12 roztokov – BPA s koncentráciami 10, 25 a 50 mg/l, degradované roztoky 

BPA s koncentráciami 10, 25 a 50 mg/l, negatívnu kontrolu (pitná voda), kontroly rozpúšťadla 

(etanol), a to v koncentráciách zodpovedajúcich množstvu etanolu v dvoch najvyšších 

koncentráciách BPA – 2,5 a 5 ml/l. Ako kontroly pri degradácii sme testovali degradovaný 

etanol s koncentráciou 5 ml/l, degradovanú vodu a vodu s chloridom sodným, ktorý je 

pridávaný do roztokov pre dosiahnutie požadovaného elektrického prúdu pri degradácii. 

Rastliny boli vystavené roztokom 7 dní za stáleho svetla a teploty 23 °C. Na experimenty boli 

použité listy 7-dňových klíčencov. 

BDD elektródou sme degradovali roztoky s objemom 2 l počas 2 hodín za stáleho 

miešania pri elektrickom napätí 30 V a elektrickom prúde 0,3 A. Požadovaný elektrický prúd 

bol dosiahnutý pridaním NaCl do degradovaného roztoku BPA.  

Kométový test - alkalická jednobunková gélová elektroforéza - slúži na detekciu 

poškodenia DNA vznikajúceho pôsobením rôznych chemikálií v eukaryotických bunkách. Má 

rôzne verzie, z ktorých alkalická metóda umožňuje detekciu najširšieho spektra poškodení 

DNA [14]. Pri tejto technike sú bunky vložené do agarózy na podložnom sklíčku, lyzované 

detergentom a následne uvoľnená DNA podstupuje elektroforetickú separáciu. Bunky so 

zvýšeným počtom jednovláknových a dvojvláknových zlomov DNA sa prejavujú vyššou 

rýchlosťou migrácie jej fragmentov k anóde. Toto je možné pozorovať pomocou 

fluorescenčného mikroskopu po farbení vzorky [15]. Čím je počet zlomov vyšší, tým väčšie 

množstvo DNA sa nachádza v chvoste kométy [16]. V našich experimentoch sme postupovali 

podľa metodiky z diplomovej práce Peťkovej (2020) [17]. Kométový test môže byť 

modifikovaný mnohými enzýmami na detekciu rôznych poškodení DNA [18]. My sme 

v  experimente použili enzým formamidopyrimidín-DNA glykozylázu (Fpg), ktorým možno 
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detegovať oxidačné poškodenie DNA [19]. 

Na stanovenie koncentrácie chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov v listoch rastlín 

sme použili spektrofotometrickú analýzu. Ako rozpúšťadlo sme použili 80 % vodný roztok 

acetónu. Absorbancie sme merali pri vlnových dĺžkach 663 nm, 647 nm, 470 nm a 710 nm. 

Koncentráciu jednotlivých pigmentov sme vypočítali v µg/ml podľa vzorcov od Lichtenthalera  

a následne podľa údajov o molovej hmotnosti pigmentov prepočítali na µmol pigmentu na g 

listu [20]. 

 

Výsledky a diskusia 

V grafe na Obr. 1 vidíme postupný nárast poškodenia DNA so zvyšujúcou sa 

koncentráciou BPA. Pri najvyššej koncentrácii BPA (50 mg/l) bolo relatívne percentuálne 

zastúpenie DNA vo chvoste kométy o 10,88 % vyššie ako v negatívnej kontrole (NK). Nárast 

poškodenia bol štatisticky významný aj oproti kontrolám rozpúšťadla – etanolu (nie je 

zobrazené na grafe). BPA teda má genotoxický účinok na DNA jačmeňa, ale nie je tak výrazný 

ako napríklad pri lymfocytoch [13]. Pri porovnaní s degradovanými vzorkami, degradovaná 

voda spôsobuje poškodenie DNA na úrovni NK. Degradované roztoky BPA neznižujú 

relatívne percentuálne zastúpenie DNA vo chvoste komét oproti nedegradovaným roztokom. 

 

 
 

Obr. 1. Kométový test Porovnanie množstva zlomov DNA jačmeňa po ovplyvnení BPA a degradovaným BPA 

 

Keďže existuje predpoklad, že BPA v bunke spôsobuje oxidačný stres, rozhodli sme sa 

sledovať, či BPA dokáže indukovať oxidačné poškodenie DNA, na čo sme využili 

modifikovaný kométový test s Fpg. Na grafe na Obr. 2 teda vidíme výsledky zobrazujúce 

poškodenie DNA, pri ktorých je v zlomoch DNA zahrnuté aj oxidačné poškodenie purínov. 

Tie boli enzýmom Fpg vyštiepené a na ich miestach vznikli v DNA zlomy. Degradovaná voda 
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spôsobovala poškodenie DNA na úrovni NK, degradovaný roztok BPA s koncentráciou 25 

mg/l prevyšoval poškodenie spôsobené BPA.  

 

 
 

Obr. 2. Modifikovaný kométový test s Fpg Porovnanie množstva zlomov a oxidačného poškodenia DNA 

jačmeňa po ovplyvnení BPA a degradovaným BPA 

 

  
 

Obr. 3. Obsah chlorofylu a  Porovnanie obsahu chl a vo vzorkách ovplyvnených rôznymi koncentráciami BPA 

z degradovaných a nedegradovaných roztokov 

 

Na grafoch na Obr. 3 a 4 vidíme, že BPA aj produkty vznikajúce počas jeho degradácie 

znižujú koncentráciu chl a a chl b v listoch rastlín oproti NK. Zníženie obsahu chlorofylov 

BPA je v zhode s výsledkami na sóji a ryži [21, 22]. Degradácia BPA ich obsah zlepšuje len 

pri najnižšej koncentrácii BPA. 

Z grafu na Obr. 5 vyplýva, že BPA aj produkty jeho degradácie oproti NK znižujú 
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koncentráciu karotenoidov v listoch rastlín. Zníženie obsahu karotenoidov BPA bolo 

zaznamenané aj v ryži [22]. Degradácia BPA zvyšuje ich množstvo na úroveň NK len pri 

koncentrácii 10 mg/l. 

 

 
 

Obr. 4. Obsah chlorofylu b  Porovnanie obsahu chl b vo vzorkách ovplyvnených rôznymi koncentráciami BPA 

z degradovaných a nedegradovaných roztokov 

 

 
 

Obr. 5. Obsah karotenoidov  Porovnanie obsahu karotenoidov vzorkách ovplyvnených rôznymi 

koncentráciami BPA z degradovaných a nedegradovaných roztokov 

 

Záver 

V práci sa nám podarilo experimentálne dokázať genotoxický účinok BPA na jačmeň, 

a tiež jeho negatívny vplyv na koncentráciu fotosyntetických pigmentov v listoch jačmeňa. 

Prítomnosť BPA v prostredí teda predstavuje riziko nielen pre voľne žijúce rastliny, ale aj pre 

produkciu plodín v poľnohospodárskom priemysle. Degradácia BPA BDD elektródou 

neznížila jeho genotoxický účinok.  Obsah fotosyntetických pigmentov zlepšila, avšak len pri 

najnižšej sledovanej koncentrácii BPA. Jej možné využitie na degradáciu BPA napríklad 
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v čističkách odpadových vôd je preto otázne. 
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Abstract 

Occurrence of Fat Dormouse (Glis glis (Linnaeus, 1766)), Common Dormouse (Muscardinus 

avellanarius (Linnaeus, 1768)) and other small mammals in bird nest boxes in Likavka 

During the years 2019-2021 our research of breeding biology of small passerines took place at Likavka- 

Predné Lovisko. Fat Dormouse was most numerous from the three mammalians species recorded in bird nest 

boxes. Common Dormouse was less numerous. These two species built their summer nests in bird nest boxes. 

Throughout our research we observed significant increasing of their numbers in nest boxes. Between mixed 

deciduous-coniferous young forest and coniferous old forest we recorded statistically significant differences. It 

follows that dormice prefer mixed and deciduous forests. The earliest occurrence of Fat and Common Dormouse 

was recorded on the 1st of April. The highest number of recorded dormice during one control was 6 by Fat 

Dormouse and 7 by Common Dormouse. Mainly one individual was recorded alone in a nest box, sometimes two 

and in one case three individuals. Leaves were the most preferred nest material. 

 

Keywords: Fat Dormouse; Common Dormouse; Apodemus sp.; nest box; Likavka – North Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Druhy čeľade plchovitých (Gliridae) sú malé hlodavce, vyznačujúce sa nočnou 

aktivitou. Na Slovensku sa vyskytujú 4 druhy, všetky zákonom chránené [1, 2, 3, 4]. Ich 

aktivita je závislá od geografickej polohy a nadmorskej výšky, pričom na jar sa prvýkrát v 

hniezdnych búdkach objavujú približne v čase od marca do apríla [2, 3]. Plch sivý a pĺšik 

lieskový obývajú široké spektrum biotopov, najmä listnaté či zmiešané, zriedka aj ihličnaté 

lesy. Pĺšik lieskový vystupuje až do pásma kosodreviny, do nadmorskej výšky 2000 m n. m. 

[1, 3]. V týchto biotopoch obľubujú hlavne ekotóny lesov, rúbanísk a polomov. Základnou 

vlastnosťou našich zástupcov čeľade plchovitých je hibernácia v zimnom období (október – 

marec, apríl) a využívanie zimných hniezd a prirodzených stromových dutín alebo štrbín vo 

vegetácií na prečkávanie svetlej časti dňa alebo na budovanie letných hniezd [3, 4, 5]. 

Hoci sa plch sivý živí prevažne dužinatými plodmi a ovocím a pĺšik lieskový okrem 

toho i hmyzom [1, 3, 4], tieto druhy sú významnými predátormi menších vtákov, hniezdiacich 

v dutinách, pričom aktívne sú väčšinou počas neskorého leta. Viacerí autori zaznamenali vo 

vtáčích búdkach priamu likvidáciu a konzumáciu znášky vajec, niekoľkodňových mláďat, ale 
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aj inkubujúcej samice [4, 5]. Aj iné cicavce si stavajú svoje hniezda vo vtáčích búdkach napr. 

ryšavky (Apodemus sp.), myšovky (Sicista sp.) či vevericovité (Sciuridae). 

Cieľom práce je prezentovať poznatky o výskyte, početnosti a obsadenosti búdok 

drobnými cicavcami, najmä plchom sivým a pĺšikom lieskovým v rokoch 2019 až 2021 na 

lokalite Likavka – Predné Lovisko a prispieť tak k poznatkom o biológii týchto druhov.  

 

Materiál a metódy 

Výskum cicavčích obyvateľov hniezdnych búdok bol robený popri výskume hniezdenej 

biológie dutinových spevavcov v lesoch Chočských vrchov v rokoch 2019 až 2021. Spolu 30 

vtáčích búdok, sýkorníkov, z drevených neohobľovaných dosiek bolo vyvesených v marci 

2019 v Likavke (štvorec DFS 6881, 49° 6,018’SŠ 19° 18,603VD, 507 – 664 m n. m) na lokalite 

Predné Lovisko a Štepnica [7]. Búdky boli umiestnené v troch typoch biotopov. Tri boli 

vyvesené na stromoch na medziach v otvorenej poľnohospodárskej krajine. Desať búdok bolo 

vyvesených v  15- až 25-ročnom zmiešanom lese so smrekom obyčajným (42,5 %), bukom 

lesný (30 %), javorom horským (22,5 %) a jedľou bielou (5 %). V mladine prevažujú listnaté 

stromy (52,5 %). Ostatných sedemnásť búdok bolo inštalovaných v 80- až  100-ročnom, 

takmer výlučne ihličnatom lese, najmä so smrekom obyčajným (65 %), jedľou bielou (20 %), 

[8].  

Kontroly búdok sme robili týždenne v období od polovice marca do polovice (rok 2019) 

resp. do konca júla (roky 2020 a 2021). Od konca júla do marca nasledujúceho roku sme 

kontroly robili aspoň dvakrát za dva mesiace. Pri kontrolách sme zisťovali jej obsadenosť, 

druh, počet jedincov v búdke, výšku hniezda v centimetroch, materiál, z ktorého je hniezdo 

postavené či prípadné poškodenie búdky. V niektorých prípadoch sa nedal obyvateľ hniezda 

presne zistiť, pokiaľ v ňom nebol zaznamenaný. Jednalo sa však výlučne o hniezda plchovitých 

(Gliridae). Hniezda, pokiaľ sa počas viacerých kontrol v nich  zvieratá nevyskytovali, boli 

odobraté. Všetky hniezda boli odobraté na prelome októbra a novembra.  

 

Výsledky a diskusia 

Na lokalite Likavka – Predné Lovisko sme zistili vo vtáčích búdkach okrem šiestich 

druhov vtákov (z toho 5 hniezdičov) často, hlavne v letnom období plcha sivého (Glis glis) 

a pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius). Okrem týchto dvoch druhov cicavcov sa 

v búdkach objavili aj ryšavky (Apodemus sp.).  

 Spomedzi cicavcov bolo najviac búdok obsadených plchom veľkým. Tento bol 

zaznamenaný v roku 2019 v 3,  v roku 2020 v 7 a v roku 2021 v 11 búdkach. Pĺšik lieskový 
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bol na lokalite menej početný. V roku 2019 bol zaznamenaný len v jednej búdke, v roku 2020 

v dvoch, avšak v roku 2021 až v siedmych búdkach. Obidva tieto druhy využívajú vtáčie búdky 

na stavbu svojich letných hniezd [2, 4, 9]. Aj v Litve, v starom zmiešanom lese, plch sivý 

obsadil viac búdok než pĺšik lieskový [10]. Pri obidvoch druhoch môžeme pozorovať, nárast 

početnosti v búdkach v priebehu sledovaného obdobia. Podobný trend bol zaznamenaný aj na 

východnom Slovensku v ekotóne bukovo dubového lesa a lúky pri pĺšikovi lieskovom [4], či 

v Slovenskom krase pri plchovi sivom [9]. Aj ďalšie dva druhy hlodavcov, ryšavka tmavopása 

(Apodemus agrarius Linnaeus, 1758) a pravdepodobne ryšavka žltohrdlá (Apodemus 

flavicollis Melchior, 1834) boli zaznamenané len v roku 2021 v dvoch búdkach. 

 Stopy po prítomnosti drobných cicavcov v búdkach (hniezda či ich prítomnosť) boli 

zaznamenané v 23,33 % (r. 2019), v 33,33 % (r. 2020) a až v 40 % búdok (r. 2021). Aj tu je 

nárast obsadenosti zrejmý. Medzi tromi druhmi biotopov (medza, mladina, jedľová smrečina) 

na lokalite však nie sú signifikantné rozdiely (Kruskal Wallisov test P = 0,0576) v obsadenosti. 

Keď sme však porovnali len biotopy kde je dostatočný počet búdok, mladinu a jedľovú 

smrečinu, bol rozdiel v priemernej obsadenosti vysoko štatisticky významný (t-test P = 

2,8217*10-5). Priemerná obsadenosť bola počas troch rokov v mladine až 86,67 %, kdežto 

v jedľovej smrečine to bolo len 3,92 %. To svedčí o tom, že plch sivý a pĺšik lieskový preferujú 

listnaté a zmiešané lesy s prevahou listnáčov, čo potvrdzujú aj literárne údaje [3, 11]. Možno 

to svedčí zároveň aj o menšej dostupnosti dutín v mladine [2]. 

 Prvé cicavce resp. stopy po nich sa vyskytli vo vtáčích búdkach v Likavke 29. 6. v roku 

2019, v roku 2020 to bolo o dva mesiace skôr, už 27. 4. V roku 2021 sa prvé jedince v búdkach 

objavili už 1. 4. (1 pĺšik lieskový bez hniezda). Aj vo Vysokých Tatrách boli prvé pĺšiky 

zaznamenané v búdkach začiatkom apríla [2]. Časový priebeh obsadenosti búdok cicavcami 

a ich hniezdami, ale aj počet jedincov jednotlivých druhov zaznamenaných počas jednotlivých 

kontrol, je na Obr. 1. Najviac zaznamenaných jedincov pĺšika lieskového počas jednej kontroly 

bolo 7 a plcha sivého 6. V roku 2019 sme našli jediný raz hniezdo s mláďatami, jednalo sa 

o pĺšika lieskového. Pätnásteho júla 2021 sme v hniezde našli jediný krát mŕtvu ryšavku 

tmavopásu. V roku 2021 v polovici júna došlo k výraznej zmene zastúpenia druhov v búdkach. 

Prevládajúci pĺšik lieskový bol úplne nahradený plchom sivým. Podobný jav bol zaznamenaný 

aj na Lokalite Kováčová na strednom Slovensku [12] 

 Celkovo sme zaznamenali počas troch rokov jedinca resp. jedince plcha sivého v búdke 

54 krát, pĺšika lieskového 30 krát. Väčšinou sme v búdke objavili len jeden ex. plcha (81,48 

%) či pĺšika (86,67 %). Dva jedince, konkrétne plcha sivého v búdke spolu sme zaznamenali 

len v rokoch 2020 a 2021 v 8 prípadoch (14,81 %). V roku 2021 sme 16. júna našli v 1 búdke 
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až 3 jedince pospolu (1,85 %). V Slovenskom krase boli plchy sivé v búdke samotné v 59,4 % 

prípadoch, po dvoch v 28,1 % prípadoch, po troch a po štyroch jedincoch rovnako, v 6,25 % 

prípadoch [9]. Plch sivý patrí medzi sociálne druhy hlodavcov, viaceré jedince v búdkach sa 

vyskytujú v období mimo rozmnožovania. Dva jedince pĺšika lieskového spolu (ak nepočítame 

mláďatá) boli zaznamenané štyrikrát a to len v roku 2021. Ryšavky boli v búdkach vždy po 

jednej.  

 

 

 
Obr. 1. Časový priebeh obsadenosti búdok a počtu zaznamenaných jedincov drobných cicavcov vo 

vtáčích búdkach v Likavke v jednotlivých rokoch červená = obsadenosť jedincami / hniezdami, modrá = 

počet jedincov plcha sivého, zelená = počet jedincov pĺšika lieskového , žltá = počet jedincov ryšavky 

tmavopásej  a fialová = počet jedincov ryšavky žltohrdlej 

 

Z 23 analyzovaných hniezd plcha sivého bolo až 13 hniezd, čo je 56,2 %, postavených 

z listov listnatých stromov, najmä buka lesného, ktoré boli vo väčšine prípadov zelené. V 4 

prípadoch (17,39 %) plchy použili už jestvujúce hniezda pĺšika lieskového, ktoré 

pravdepodobne z ich hniezd vyhnali, jeden raz plchy obsadili aj hniezdo sýkorky veľkej po 

vyletení mláďat. V 3 búdkach (13,04 %) bolo hniezdo zložené z triesok dreva, získaných 

prevažne z dna búdok. Plchy často, okrem poškodenia dna, zväčšili aj vletový otvor búdok. V 



 

406 
 

jednom prípade sme zaznamenali hniezdo zložené zo zmesi lístia a trávy či z jedľových ihlíc. 

Jednalo sa o hniezdo umiestnené v jedľovej smrečine. Výber takéhoto materiálu je pre plcha 

sivého veľmi nezvyčajný. V deviatich prípadoch sme analyzovali hniezdny materiál pĺšika 

lieskového. Päť z nich (55,56 %) bolo postavených z listov, ktoré boli, na rozdiel od hniezd 

plcha sivého, takmer vždy suché. Tri hniezda (33,33 %) boli postavené z listov a trávy, pričom 

v dvoch z nich sme mohli vrstvy trávy a lístia od seba odlíšiť. Podobné výsledky boli zistené 

aj v oblasti Vysokých Tatier [2]. V jednom prípade pĺšiky využili ako hniezdo nedokončený 

základ vtáčieho hniezda z machu. Jednalo sa o hniezdo sýkorky, s najväčšou 

pravdepodobnosťou sýkorky veľkej (Parus major Linnaeus, 1758). Na začiatku hniezdnej 

sezóny sme nachádzali plchy a pĺšiky v búdke často aj bez hniezda. Len v jednom prípade však 

hniezdo nebolo nakoniec postavené. Ryšavky využívali už jestvujúce hniezda. Nedostavané 

hniezdo vrabca poľného (Passer montanus (Linnaeus, 1758)) a opustené hniezdo plcha sivého, 

ktoré si mierne upravili. Že cicavce často obsadia hniezda vtákov a sú pre ne konkurenciou 

o hniezdnu dutinu je známe z viacerých prác [1, 9]. Vtáky pĺšika vnímajú ako možného 

predátora, či konkurenta [4, 13]  a búdky, kde boli predtým plšie hniezda obsadzujú menej 

často [14]. Prípady predácie vajec, či mláďat vtákov plchmi neboli na našej lokalite 

zaznamenané. V Čechách však boli plch sivý a pĺšik lieskový spolu s plchom lesným (Dryomys 

nitedula Pallas, 1778) významnými predátormi dutinových hniezdičov, pričom pĺšik lieskový 

plienil najmä hniezda s vajcami. Plch sivý napádal znášky približne rovnako často ako hniezda 

s mláďatami. [6]. 

 

Záver 

Počas rokov 2019 – 2021 sme pozorovali výskyt plcha veľkého a pĺšika lieskového vo 

vtáčích búdkach. Okrem týchto dvoch druhov sme v búdkach zaznamenali aj ryšavky. Plch 

veľký sa na lokalite v búdkach vyskytoval hojnejšie ako pĺšik lieskový. V priebehu 

sledovaného obdobia sme zistili nárast početnosti oboch spomínaných druhov v búdkach. 

Rozdiel v priemernej obsadenosti medzi bukovo-smrekovou mladinou a jedľovou smrečinou 

bol vysoko štatisticky významný, pričom plchy preferovali mladinu. Najskôr zaznamenaný 

výskyt oboch spomínaných druhov v sezóne bol 1. 4. v roku 2021, 27. 4. v roku 2020 a 29. 6. 

v roku 2019. Najvyšší počet jedincov počas jednej kontroly, ktorý sme zaznamenali, bol 6 

plchov sivých (9. 6. 2021, 16. 6. 2021, 22. 6. 2021. 29. 6. 2021, 16. 7. 2021) a 7 pĺšikov 

lieskových (2. 6. 2021). V polovici júna v roku 2021 začal v búdkach prevládať plch sivý 

a vytlačil pĺšika lieskového, v ktorého hniezdach sa potom vyskytoval. Plcha sivého sme 

zaznamenali spolu za tri roky 54 krát a pĺšika lieskového 30 krát. Väčšinou sa vyskytovali oba 



 

407 
 

druhy v búdkach po jednom jedincovi. Plch sivý si staval hniezda prevažne zo zelených listov 

buka lesného. Okrem toho sa vyskytovali a hniezda z triesok dreva získaných z búdok alebo 

zo zmesi listov a trávy a z jedľových ihlíc. Pĺšik lieskový si staval hniezda prevažne zo suchých 

listov. Počas výskumu nebola zistená predácia vajec ani mláďat vtákov plchmi, či inými 

hlodavcami. V dvoch prípadoch plchy však obsadili hniezda sýkoriek, ktoré využívali. 

Ryšavka tmavopása zasa obsadila nedostavané hniezdo vrabca poľného. 
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[9] Mošanský L., Stanko M., Čanády A. (2017) Natur. Tut. 21(2), p. 231 

[10] Juškaitis R., Šiožinyté V. (2008) Ekológia (Brat.) 27(2), p. 143 

[11] Anděra M. (1986) Folia Mus. Rer. Natur. Occid., Plzeň, Zoologica 24, p. 3 

[12] Kršiak B., Kaňuch P. (2006) Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. (2005), 

Zborník príspevkov, Banská Bystrica, SR, p. 217 

[13] Sará M., Milazzo A., Faletta W. (2005) Jour. Zool. 265, p. 347 

[14] Zvářal K. (2002) Tichodroma 19, p. 31  



 

408 
 

Asociácia prítomnosti laktózovej intolerancie a parametrov zloženia tela 

u mladých slovenských žien 
 

Barbara Matzenauerová, Viktória Kovalčíková, Darina Falbová, Frederika Hanuliaková, 

Dominika Lechmanová, Lenka Vorobeľová 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

matzenauerova2@uniba.sk 

 

 

Abstract 
Association of the presence of lactose intolerance and body composition parameters in young Slovak 

women 

The aim of this study was to determine the relationship between lactose intolerance (LI) and body 

composition in young Slovak women. The studied sample consisted of 360 women aged 18 to 30 years.  The 
women were divided into two subgroups according to their LI status: 45 women with LI and 315 women without 

LI. The InBody 770 Body Composition Analyzer was used to determine human body composition parameters. 

We found that women with LI had statistically significantly lower mean values for body weight (p = 0.015), fat-

free mass (p = 0.030), lean body mass (p = 0.032), total body water (p = 0.032), extracellular water (p = 0.044), 

and intracellular water (p = 0.030). The highest negative correlation coefficient was observed between the 

presence of LI and body weight (r = -0.129, p = 0.015). On the other hand, the lowest negative correlation 

coefficient was observed between presence of LI and extracellular water (r = -0.106, p = 0.044). 

 

Keywords: lactose intolerance; body composition; InBody  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Laktózová intolerancia (LI) je spôsobená znížením alebo stratou aktivity enzýmu 

laktáza-phlorizin hydroláza, ktorý je zodpovedný za metabolizmus laktózy. Jej prevalencia sa 

vo svete pohybuje medzi 57 a 65 %, no u Európanov je jej prevalencia menej než 30 % [1 – 2]. 

 Koncentrácia laktázy je najvyššia krátko po narodení a následne dochádza k jej redukcii 

na konci obdobia dojčenia. Vo veku dva až päť rokov nastáva tento pokles u približne 70 % 

populácie. Schopnosť požívať mlieko a laktózu v dospelosti, ktorú nazývame laktázová 

perzistencia (LP), je zabezpečená polymorfickými variáciami v géne pre laktázu. V prípade 

jedincov, ktorí túto schopnosť nemajú, hovoríme o laktázovej non-perzistencii (LNP) [3 – 5]. 

Liečba LI pozostáva najmä z obmedzenia príjmu potravín s obsahom laktózy, čo má 

za následok zmiernenie nežiadúcich prejavov, akými sú bolesti brucha, nafukovanie, hnačka 

alebo postprandiálna flatulencia. Pacienti sú schopní tolerovať minimálne 12 g laktózy 

bez výskytu symptómov a v prípade súčasného príjmu aj iných živín sú tolerovateľné hodnoty 

15 až 18 g laktózy [6 – 7].   

Správna diéta môže byť prevenciou pred vznikom niektorých ochorení, akým je napr. 

osteoporóza, a preto by pacienti s LI mali byť vzdelávaní o konzumácii bezlaktózového mlieka, 
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prípadne bakteriálne fermentovaných mliečnych produktov, ktoré by im dokázali zabezpečiť 

dostatočný prísun vápnika a vitamínu D a pomohli vyhnúť sa malnutrícii [8]. 

 Cieľom tejto práce je objasniť vzťah medzi parametrami zloženia tela, vybranými 

antropometrickými parametrami a prítomnosťou LI u mladých slovenských žien. 

 

Materiál a metódy 

Sledovaný súbor tvorilo 360 mladých dospelých žien vo veku 18 – 30 rokov 

pochádzajúcich z územia Slovenska s priemerným vekom 21,82 rokov ± 2,45 SD. Celkový 

súbor bol rozdelený na základe prítomnosti LI na dve podskupiny: ženy s prítomnosťou LI 

predstavovali klinický súbor (N = 45 žien) a ženy bez prítomnosti LI tvorili porovnávací súbor 

(N = 315 žien). LI bola probandkám diagnostikovaná lekárom. Dáta boli zbierané od februára 

2019 do novembra 2021 a do výskumu boli zapojené len tie ženy, ktoré podpísali informovaný 

súhlas a súhlasili s účasťou na výskume. Samotnému zberu dát predchádzalo vyplnenie 

upraveného dotazníka podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO STEPwise approach to 

surveillance – Instrument v.3.2 [9], pre zistenie informácií o zdravotnom stave, životnom 

štýle, stravovacích návykoch a rodinnej anamnéze probandiek. Po vyplnení dotazníka bola 

probandkám zmeraná telesná výška (TV), obvod pása a obvod bokov podľa metodiky Martina 

a Sallera [10]. Telesná hmotnosť (TH) a jednotlivé parametre zloženia tela boli merané 

pomocou prístroja InBody 770, ktorý vykonáva priamu multifrekvenčnú segmentačnú 

bioelektrickú impedančnú analýzu pomocou DMS – BIA technológie. Pre účely tohto výskumu 

bolo sledované množstvo tukovej hmoty (fat mass, FM), beztuková hmota (fat free mass, 

FFM), aktívna telesná hmota (lean body mass, LBM), percento telesného tuku (body fat 

percentage, PBF), množstvo celkovej vody v tele (total body water, TBW), množstvo 

extracelulárnej vody (extracellular body water, ECW), množstvo intracelulárnej vody 

(intracellular body water, ICW), bunková hmota (body cell mass, BCM) a oblasť viscerálneho 

tuku (visceral fat area, VFA). Indexy BMI (Body Mass Index, index telesnej hmotnosti), WHR 

(Waist to Hip Ratio, pomer obvodu pása a obvodu bokov) a WHtR (Waist to Height Ratio, 

pomer obvodu pása a výšky) boli následne vypočítané z nameraných hodnôt pomocou 

vzorcov: 

 

Body Mass Index (BMI) = telesná hmotnosť (kg)/telesná výška2 (m)    [I.] 

Waist to Hip Ratio (WHR) = obvod pása (cm)/obvod bokov (cm)    [II.] 

Waist to Height Ratio (WHtR) = obvod pása (cm)/telesná výška (cm)    [III.] 
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Štatistická analýza bola vykonaná v programe IBM SPSS Statistics 24.0. Na 

otestovanie normality dát bol použitý Kolmogorov-Smirnovov test. Pri premenných 

s normálnou distribúciou dát bol použitý dvoj výberový nezávislý T-test a pri premenných s nie 

normálnou distribúciou dát bol použitý Mann-Whitneyov U-test. Na korelačnú analýzu 

asociácie prítomnosti LI u žien a hodnôt parametrov zloženia tela, vybraných 

antropometrických parametrov a indexov bol využitý Pearsonov korelačný test pre premenné 

s normálnou distribúciou dát a Spearmanov korelačný test pre premenné s asymetrickou 

distribúciou. Hodnoty na hladine významnosti α = 0,05 s hodnotou významnosti p < 0,05 sme 

považovali za štatisticky signifikantné. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri porovnaní priemerných hodnôt parametrov zloženia tela, vybraných 

antropometrických hodnôt a indexov medzi klinickým súborom žien a porovnávacím súborom 

žien (tab. 1) sme zistili štatisticky signifikantné rozdiely v priemerných hodnotách TH (p = 

0,015), FFM (p = 0,030), LBM (p = 0,032), TBW (p = 0,032), množstve ECW (p = 0,044) 

a množstve ICW (p = 0,030). Ženy s LI mali štatisticky významne nižšie hodnoty TH, FFM, 

LBM, TBW, ECW a ICW v porovnaní so ženami bez LI.  

 

Tab. 1. Porovnanie parametrov zloženia tela, antropometrických parametrov a indexov medzi klinickým 

a porovnávacím súborom žien N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, p – hladina významnosti, TV – 

telesná výška, TH – telesná hmotnosť, FM – tuková hmota, FFM – beztuková hmota, LBM – aktívna telesná 

hmota, PBF – percento telesného tuku, TBW – množstvo celkovej vody v tele, ECW – extracelulárna voda 

v tele, ICW – intracelulárna voda v tele, BCM – bunková hmota, VFA – oblasť viscerálneho tuku, BMI – Body 

Mass Index, WHR – Waist to Hip Ratio, WHtR – Waist to Height Ratio 

  

Parametre zloženia tela, 

antropometrické parametre 

a indexy 

Klinický súbor 

N = 45 

Porovnávací súbor 

N = 315 p 

 Priemer SD Priemer SD 

TV (cm) 165,24 5,85 167,18 6,24 0,051 

TH (kg) 57,42 10,57 61,70 11,55 0,015 

FM (kg) 15,26 6,20 17,72 8,32 0,082 

FFM (kg) 42,15 5,78 43,92 5,16 0,030 

LBM (kg) 39,61 5,41 41,27 4,85 0,032 

PBF (%) 25,83 6,31 27,72 7,65 0,192 

TBW (l) 30,86 4,20 32,15 3,77 0,032 

ECW (l) 11,76 1,58 12,23 1,44 0,044 

ICW(l) 19,10 2,63 19,91 2,36 0,030 

BCM (kg) 27,34 3,77 28,44 3,71 0,065 

VFA (cm2) 65,62 30,93 78,68 42,45 0,075 

BMI (kg/m2 ) 20,95 3,10 22,03 4,08 0,114 

WHR 0,73 0,04 0,73 0,52 0,707 

WHtR 0,41 0,03 0,42 0,05 0,122 
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Korelačná analýza  medzi prítomnosťou LI u žien a parametrami zloženia tela, 

vybranými antropometrickými parametrami a indexami preukázala štatisticky významnú 

asociáciu (tab. 2) medzi prítomnosťou LI u žien a TH (p = 0,015), množstvom FFM (p = 0,030), 

LBM (p = 0,032), TBW (p = 0,032), množstvom ECW (p = 0,044) a ICW (p = 0,030).  

Korelačný koeficient dosahuje v prípade TH, FFM, LBM, TBW, ECW a ICW negatívne 

hodnoty. To znamená, že ženy, u ktorých je prítomná LI majú hodnoty týchto vybraných 

parametrov v priemere nižšie ako ženy, ktoré netrpia LI.  

 

Tab. 2. Korelačná analýza parametrov zloženia tela, antropometrických parametrov a indexov medzi 

klinickým a porovnávacím súborom žien r – korelačný koeficient, p – hladina významnosti, TV – telesná 

výška, TH – telesná hmotnosť, FM – tuková hmota, FFM – beztuková hmota, LBM – aktívna telesná hmota, 

PBF – percento telesného tuku, TBW – množstvo celkovej vody v tele, ECW – extracelulárna voda v tele, ICW 

– intracelulárna voda v tele, BCM – bunková hmota, VFA – oblasť viscerálneho tuku, BMI – Body Mass Index, 

WHR – Waist to Hip Ratio, WHtR – Waist to Height Ratio  

 

Parametre zloženia tela, 

antropometrické parametre 

a indexy 

r P 

TV (cm) -0,103 0,051 

TH (kg) -0,129 0,015 

FM (kg) -0,092 0,082 

FFM (kg) -0,115 0,030 

LBM (kg) -0,113 0,032 

PBF (%) -0,069 0,193 

TBW (l) -0,113 0,032 

ECW (l) -0,106 0,044 

ICW(l) -0,114 0,030 

BCM (kg) -0,097 0,065 

VFA (cm2) -0,094 0,075 

BMI (kg/m2 ) -0,083 0,114 

WHR -0,020 0,708 

WHtR -0,082 0,122 

 

Podobne aj v štúdii Almon et al. [11] v rámci sledovania detí a adolescentov, u ktorých 

sa vyskytovali genetické polymorfizmy pre LP a LNP, ktorá spôsobuje LI, nebol preukázaný 

ch vplyv na FM. Jedinci s LNP síce konzumovali menej mliečnych potravín ako LP jedinci, 

avšak nemali štatisticky významne nižšie hodnoty FM v porovnaní s LP skupinou. V štúdii od 

Mendelian Randomization of Dairy Consumption Working Group a CHARGE consortium 

[12] bola sledovaná asociácia medzi príjmom mliečnych potravín a parametrami zloženia tela. 

Výsledky preukázali vzťah medzi ich zvýšeným príjmom a vyššími hodnotami LBM, čo 

podporuje naše zistenie o nižších hodnotách LBM u probandiek s LI. 
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Záver 

 Zistili sme štatisticky signifikantné rozdiely v parametroch zloženia tela medzi 

zdravými ženami a ženami s laktózovou intoleranciou. V klinickom súbore žien sme 

zaznamenali štatisticky významné nižšie priemerné hodnoty celkovej telesnej 

hmotnosti, beztukovej hmoty, aktívnej telesnej hmoty, v množstve celkovej, extracelulárnej 

a intracelulárnej vody v tele. Znížené množstvo intracelulárnej vody, extracelulárnej vody a 

aktívnej telesnej hmoty indikuje negatívny vplyv prítomnosti laktózovej intolerancie na zdravie 

a funkčnú kapacitu svalov [13] mladých žien. Vzhľadom na nedostatok štúdií ohľadom vplyvu 

prítomnosti laktózovej intolerancie na parametre zloženia tela a vybrané antropometrické 

parametre je však nutné získané dáta overiť v ďalších štúdiách pred možným využitím v praxi. 

 

Poďakovanie 

 Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj 

pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Sahi T. (1994)  Scand. J. Gastroenterol. 29(Suppl 202), p. 7 

[2] Vandenplas Y. (2015) Asia Pac. J. Clin. Nutr. 24(Suppl 1), p. 9 

[3] Baldan A., Tagliati S., Saccomandi D., et al. (2018) Nutrients. 10(5), p. 558 

[4] Frühauf P. (2016) Potravinové intolerance. In: Fuchs M. (ed.) Potravinové alergie 

a intolerance. Mladá fronta a. s., Praha, Česká republika, p. 201 

[5] Swallow D. M., (2003) Annu. Rev. Genet. 37, p. 197 

[6] Bhatnagar S., Aggarwal R. (2007) BMJ. 334(7608), p. 1331 

[7] Shaukat A., Levitt M. D., Taylor B. C., et al. (2010) Ann. Intern. Med. 152(12), p. 797 

[8] Ratajczak A. E., Rychter A. M., Zawada A., et al. (2021) Nutrition. 82:111043 

[9] World health organisation [Citované: 15. marec 2022] <https://www.who.int/ 

ncds/surveillance/steps/STEPS_Manual.pdf?ua=1> 

[10] Martin R., Saller K. (1957) Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. 

Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Nemecko, p. 104 

[11] Almon R., Patterson E., Nilsson T. K., et al. (2010) Food. Nutr. Res. 54, p. 5141 

[12] Mendelian Randomization of Dairy Consumption Working Group, CHARGE 

consortium (2019) Clin. Chem. 65(6), p. 751 



 

413 
 

[13] Silva A. M., Matias C. N., Santos D. A., (2014) Int. J. Sports. Med. 35(13), p. 1101 

  



 

414 
 

Skríning TREC a KREC molekúl v diagnostike vrodených porúch imunity 
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Abstract 

Screening of TREC and KREC molecules in diagnosis of inborn errors of immunity 

Inborn errors of immunity are genetic disorders affecting immune system. The most severe form - SCID, 

is diagnosed by neonatal screening of TREC and KREC molecules. The aim of this study was to determine the 

possibility of TREC/KREC screening for patients of different ages with milder forms of immunodeficiency. We 

used 712 DNA samples from individuals of different ages and 211 DBS samples from newborns to set up cut-off 

values of TREC/KREC. Realtime PCR was used to quantify TREC/KREC molecules, Pearson's r to determine a 

correlation of TREC/KREC levels with age and between quantification methods and T-test for the difference 

between genders and isolation methods. The 5th percentiles values were set as a cut-off. Population data showed 

negative correlation between age and TREC/KREC molecules levels. Defined cut-offs allowed us to identify 25% 

of patients with immunodeficiency with non-zero, borderline values of TREC/KREC. Out of 76 newborns with 

congenital heart disease we identified 11% with lowered TREC/KREC and showed potential for newborn 

screening of specific groups of patients. 

 

Keywords: congenital heart diseases; KREC; neutropenia; PIDDs; TREC 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vrodené poruchy imunity (IEI, inborn errors of immunity), sú skupinou porúch 

nešpecifickej alebo špecifickej imunity prejavujúce sa nedostatočnou, porušenou alebo úplne 

chýbajúcou funkciou niektorej zo súčastí imunitného systému [1]. Ide o heterogénnu skupinu 

ochorení, za vznik ktorých zodpovedá viac ako 400 génových defektov [2]. Najzávažnejším 

typom IEI je ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID) avšak najčastejším ochorením zo 

symptomatických imunodeficiencií je bežná variabilná imunodeficiencia (CVID) [3, 4]. 

TREC (T-cell Receptor Excision Circle) a KREC molekuly (Kappa-deleting 

Recombination Excision Circle) sú stabilné, kruhové molekuly DNA vznikajúce pri V(D)J 

rekombinácii T- a B-bunkových receptorov [5]. TREC molekuly sa nachádzajú v asi 70% 

diferencujúcich T-bunkách a takmer výlučne sú derivované z týmusu [6], zatiaľ čo KREC 

molekuly pochádzajú z kostnej drene a je možné ich využiť na stanovenie replikačnej histórie 

B-buniek Spoločne tvoria markery lymfocytovej produkcie kostnej drene a týmusu [7, 8]. 

PCR kvantifikácia TREC a KREC molekúl sa po ich objavení začala používať v 
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novorodeneckom skríningu SCID a agamaglobulinémie [9, 10]. Následne sa TREC/KREC 

kvantifikácia rozšírila na monitorovanie T- a B-bunkovej neogenézy, pri liečbe pacientov 

s HIV, na predikciu subpopulácií lymfocytov, klasifikáciu CVID a iných IEI [11–15]. Tento 

prístup však vyžaduje stanovenie fyziologických a cut-off hodnôt nielen pre novorodencov, ale 

aj pre populáciu rôzneho veku, nakoľko TREC/KREC molekuly klesajú s vekom [16]. 

 

Materiál a metódy 

 Vzorky DNA zo suchej kvapky krvi (DBS, dry blood spot) sme izolovali z 2,0mm 

veľkého „punchu“ pomocou Extracta DBS (QuantaBio, USA) a DNA z plnej krvi pomocou 

Puregene Blod Core Kit C (Qiagen, Germany) podľa návodov výrobcu.  

 Real-time PCR amplifikácia prebehla osobitne pre TREC, KREC a TRAC (interná 

kontrola) v 10μl reakcii obsahujúcej 5μl PERFECTA QPCR FASTMIX II L-ROX (QuantaBio, 

USA), 2μl DNA z DBS alebo 10ng - 100ng DNA izolovanej z plnej krvi, 3μM primery a 3μM 

próbu. TREC, KREC a TRAC molekuly boli kvantifikované na základe štandardnej krivky 

vypočítanej z logaritmického riedenia plazmidu (R>0,98), ktorý obsahuje 1 kópiu TREC, 

KREC a TRAC. Vzorky z DBS boli kvantifikované na μl krvi za predpokladu, že 2,0mm 

„punch“ obsahuje 1,75μl krvi a všetky vzorky boli kvantifikované ako počet kópií 

TREC/KREC molekúl na 106 buniek podľa internej kontroly TRAC, ktorá sa v bunkách 

nachádza v počte kópií 2. 

Štatistická analýza a vizualizácia prebehla v OriginPro 2021 v.9.8.0.200. Na vyjadrenie 

závislosti počtu TREC/KREC kópií od veku a porovnanie dvoch metód kvantifikácie sme 

využili Pearsonov korelačný koeficient. Dvojvýberový t-test signifikancie (p=0,01) sme 

použili na porovnanie rozdielu medzi pohlaviami a medzi dvoma typmi izolácie. Počet 

TREC/KREC molekúl na 106 buniek sme vyjadrili ako medián, priemer, 5th a 95th percentil pre 

každú vekovú skupinu. Hodnota p<0,01 bola považovaná za signifikantnú. 

 

Výsledky a diskusia 

 Kvantifikácia TREC/KREC molekúl bola najskôr použitá ako RTE marker a krátko na 

to zavedená ako metóda novorodeneckého skríningu SCID a agamaglobulinémie [9, 10, 17]. 

V tejto štúdii sme TREC/KREC kvantifikovali za účelom stanoviť cut-off hodnoty pre rôzne 

vekové skupiny a následne ich využiť na skríning pacientov rôzneho veku s IEI. 

211 DBS vzoriek a 99 DNA vzoriek izolovaných z plnej krvi sme použili na stanovenie 

cut-off hodnoty TREC/KREC molekúl u novorodencov. Neidentifikovali sme signifikantný 

rozdiel medzi týmito dvoma skupinami v hodnotách molekúl TREC, avšak v hodnotách KREC 
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áno (p<0,01). TREC/KREC molekuly sme kvantifikovali na 106 buniek, a vzorky DBS boli 

kvantifikované aj na μl krvi. V prípade TREC aj KREC molekúl spolu hodnoty dvoch 

prístupov kvantifikácie korelovali (r TREC=0,24, r KREC=0,912; p<0,01) ako sme očakávali na 

základe iných štúdií [18, 19]. Hraničné hodnoty TREC/KREC u novorodencov boli definované 

ako 5th percentil s ohľadom na spôsob izolácie (Tab.1). 

 

Tab.1 Počet jednotlivcov vo vekových skupinách s 5th percentilom počtu kópií TREC a KREC/106 buniek 

 

Vek (v rokoch) 5th percentil TREC 5th percentil KREC Spolu (923) Muži (461) Ženy (462) 

0-1 (DBS) 5202 1909 211 98 113 

0-1 (plná krv) 18825 3681 99 55 44 

2-4 20387 4709 36 18 18 

5-10 18691 3215 72 34 38 

11-15 9134 2350 59 31 28 

16-20 4529 1946 52 26 26 

21-30 3117 926 102 51 51 

31-40 1519 847 100 51 49 

41-50 264 501 96 49 47 

51-60 190 787 96 48 48 

 

Hodnoty pre populáciu sme určili na základe kvantifikácie TREC/KREC molekúl 614 

zdravých jednotlivcov vo veku 2-60 rokov s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví 

rozdelených do 8 skupín (Tab.1) a dvoch väčších skupín (<20 a 20+ rokov). Hraničné hodnoty 

pre dané vekové skupiny sme rovnako stanovili ako 5th percentil (Tab1). Pozorovali sme 

štatisticky signifikantný pokles TREC i KREC molekúl s rastúcim vekom (p<0,01) (Obr.1A,B) 

ako aj pokles 5th percentilu v jednotlivých skupinách od 2-4 rokov (Obr.1C,D). Nižší ako 

očakávaný 5th percentil pre TREC i KREC molekuly (Obr.1C,D, Tab.1) v skupine <1 rok môže 

byť vysvetlený zahrnutím novorodencov s nižším gestačným vekom, ktorý je jedným z 

najčastejších dôvodov znížených TREC/KREC v novorodeneckom skríningu [20].  

Zmeny množstva TREC molekúl odrážajú stabilnú tymickú involúciu, prebiehajúcu od 

narodenia, v tempe asi 3% ročne, pričom v puberte klesá produkcia T-buniek na 10% a vo veku 

40-50 rokov na 1% [21, 22]. Pokles TREC molekúl v populácii nad 20 rokov (Obr.1A,C) bol 

však v našich dátach výraznejší ako v iných štúdiách [18, 19]. Tento rozdiel môže byť 

spôsobený tým, že sa nám podarilo kvantifikovať i extrémne nízke množstvo kópií TREC 

zvýšením vstupného množstva DNA. U KREC molekúl sme najstrmší pokles zaznamenali do 

20. roka života (Obr.1B,D), čo odráža zníženie celkových, naivných i nematurovaných B-

buniek okolo 18.roka života [23]. Signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami boli 

zaznamenané len vo vekovej skupine 51-60 rokov pre TREC aj KREC molekuly (p<0,01). 

Zistenia nedávnej štúdie, ktorá identifikovala nižšie CD8+, CD4+ T-bunky ako aj B-bunky 
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u mužov cez 65 rokov v porovnaní s rovnako starými ženami, by mohli tento rozdiel 

vysvetľovať [24]. 

 

 
 

Obr. 1. TREC a KREC molekuly na 106 buniek v populácii od 1-60 rokov 

1A Bodový graf poklesu TREC molekúl v celej populácii (čierna krivka, r= -0,78*) a v skupinách <20 rokov 

(červená krivka, r=-0,55*) a 20+ rokov (červená krivka, r=-0,48*); 1B Bodový graf poklesu KREC molekúl 

v celej populácii (čierna krivka, r=-0,58*) a v skupinách <20 rokov (červená krivka, r=-0,50) a 20+ rokov 

(červená krivka, r=-0,03 p=0,56) *p<0,01; 1C Box&whiskers graf TREC a 1D KREC molekúl pre 9 vekových 

skupín, spojené hodnoty 5th percentilu, 95th percentilu, s s hodnotami mediánov a priemerov 

 

Na validáciu TREC/KREC kvantifikácie u pacientov s IEI sme použili 14 pacientov 

s geneticky diagnostikovanou imunodeficienciou, 6 pacientov so SCID, 3 pacientov 

s imunitnou dysreguláciou, 4 pacientov s DiGeorge syndrómom a jedného pacienta 

s neutropéniou, pričom u všetkých boli identifikované očakávané hodnoty TREC/KREC 

molekúl [25, 26]. Výnimkou bol jeden pacient s IL2RG deficienciou (SCID) 

a nedetekovateľnými hodnotami KREC, ktoré sú pre tento typ defektu netypické. I keď už boli 

popísaní pacienti s IL2RG deficitom a zníženými KREC molekulami [19], podľa našich 

vedomostí ide o prvý prípad s úplnou absenciou KREC molekúl. 

Horeuvedené dáta a stanovené hranice 5th percentilu (Tab.1) sme využili pri skríningu 

TREC/KREC molekúl 76 vzoriek novorodencov s vrodenými poruchami srdca, 52 pacientov 

s neutropéniou a 29 pacientov s klinicky diagnostikovanou IEI. Zo 16 CVID pacientov malo 

znížené TREC a/alebo KREC 31%, zo 6 CID (kombinovaná imunodeficiencia) 83% a z 3 ID 

(imunitná dysregulácia) 50% (Obr.2). Podľa očakávaní mal pacient s poruchou fagocytov 

TREC/KREC molekuly v norme. Pozorovali sme, že znížené, ale nenulové hodnoty 
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TREC/KREC boli častejšie ako ich úplná absencia u pacientov s CID a CVID ako aj ID, čo 

potvrdila aj štúdia Atschekzei a spol. na vzorke 134 pacientov [11], kde pripustili aj možnosť 

odlíšenia CVID od CID na základe rozličného profilu TREC/KREC molekúl, čo sme však my 

nepotvrdili. 

 

 
 

Obr. 2. TREC a KREC molekuly u pacientov s rôznymi vrodenými poruchami imunity 

Plné tvary - pacienti s hodnotami TREC a/alebo KREC pod 5th percentilom pre danú vekovú skupinu, prázdne 

obrysy - pacienti v rámci fyziologických hodnôt. CVID - bežná variabilná imunodeficiencia, CID - 

kombinovaná imunodeficiencia, ID - imunitná dysregulácia, PD - porucha fagocytov, NEP - neutropénia, CHD - 

vrodené poruchy srdca. *pod 5th percentilom 

 

Analýzou pacientov s neutropéniou, ktorá sa často prekrýva s inými IEI [2] 

sme identifikovali znížené TREC/KREC u 11% pacientov (Obr.2), čo poukazuje na poruchu 

maturácie lymfocytov. U jedného z pacientov bol neskôr identifikovaný DiGeorge syndróm. 

Tieto výsledky naznačujú, že TREC/KREC skríning môže zlepšiť management pacienta 

a nasmerovať genetické testovanie ku konkrétnejšej diagnóze. 

U pacientov s vrodenými poruchami srdca sme identifikovali 7 pacientov so zníženými 

molekulami TREC a jedného s nízkymi TREC i KREC (Obr2.). Môžeme konštatovať, že táto 

analýza je relevantná a môže viesť diagnózu k syndrómom, pri ktorých boli hlásené 

kardiovaskulárne defekty a imunodeficiencia [27]. 

 

Záver 

 Na základe prezentovaných dát môžeme povedať, že skríning TREC/KREC molekúl je 

užitočný na identifikáciu nielen SCID, ale i miernejších foriem IEI aj u starších pacientov, za 

predpokladu, že sú správne zvolené cut-off hodnoty podľa veku a spôsobu izolácie DNA. 
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Abstract 

Digitisation of herbarium specimens and its importance 

Herbarium specimens are an incomparable source of knowledge. Digitisation of collections (databasing 

of label information and imaging) is a recent trend in herbarium management. Public access to such information 

via websites makes collections more broadly useful and improves scientific research. We created more than 200 

digital twins of invasive daisies of genus Symphyotrichum specimens using the hi-tech CRUSE CS 220ST1100 

scanner, providing high precision both in geometry and radiometry. Specimens were scanned at the resolution of 

300 dpi with a barcode and scales. We produced high-quality results in relatively short time. The data were stored 

at a website developed by Kateryna Barabash from Department of algebra and geometry and it implements color 

and distance measurement functions directly on the web resource. Our plan is to continue with digitization of 

Comenius University Herbarium (SLO) in the future. 

 

Keywords: digitization; herbarium specimens; morphometrics 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Celosvetovo existuje asi 350 000 000 herbárových položiek vo viac ako 3400 herbároch 

sveta. Herbár katedry botaniky (SLO) bol založený v roku 1940 a aktuálne zastrešuje viac než 

175 000 registrovaných položiek rastlín a húb. Bohdal a kol. [1] túto zbierku výstižne označili 

ako „najväčšiu nezverejnenú knihu na Slovensku“. Herbárová položka je dokladom o výskyte 

určitého druhu na konkrétnom mieste v určitej dobe. Ide o vylisovanú rastlinu na liste papiera 

s pripojenou schédou (etiketou), obsahujúcou údaje o druhu, dátume, lokalite, zberateľovi 

a určovateľovi rastliny, bez ktorej by bola položka bezcenná. Správne zadokladovaný materiál 

je nevyhnutným predpokladom pre podrobnejšie štúdium jedincov, resp. populácií rastlín [1 – 

3]. 

Digitalizácia herbárových zbierok (vyhotovenie obrazového súboru skenovaním 

a databázovanie informácií zo schéd) je súčasný trend v manažovaní herbárov. Vzniknuté 

digitálne položky spolu s metadátami môžu byť prístupné používateľom po celom svete. 

Verejný prístup k takýmto informáciám robí zbierky širšie využiteľné a posúva vedecký 

výskum na novú úroveň. Okrem toho, že položky sú bezpečne zálohované, a tak ochránené 

napr. pred požieraním hmyzom, stratou položky, záplavou, požiarom apod. a dostupné pre 

širokú verejnosť z akejkoľvek časti sveta v akomkoľvek čase, najcennejším prínosom 
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digitalizácie sú nové možnosti vo využití digitálnych dát. Známe sú napríklad štúdie v posune 

termínov fenologických fáz rastlín asociovaných so zmenou klímy a tiež sledovanie dynamiky 

populácií, ako vzácne druhy rastlín ustupujú, alebo naopak, invázne sa rozširujú. Tieto štúdie 

využívajú metadáta vyexcerpované zo schéd. Ďalšou, veľmi zaujímavou a rýchlo sa 

rozvíjajúcou aplikačnou oblasťou digitalizácie položiek je analýza obrazových dát pomocou 

matematických funkcií a modelov, v podobe rôznych aplikácií umožňujúcich determináciu 

taxónov alebo nástrojov na morfometrické analýzy a obnovu farieb a tvarov [3 – 5]. 

Proces digitalizácie položiek zahŕňa päť krokov: 1. prípravu položiek pred samotnou 

digitalizáciou (zahŕňa okrem iného nalepenie jedinečného čiarového kódu na položku  

a správne umiestnenie položiek na skenovaciu plochu); 2. nasnímanie položky (obvykle vo 

formáte TIFF, ktorý zachováva pôvodné obrazové dáta); 3. spracovanie snímky (kontrola 

kvality – ostrosti, čitateľnosti čiarového kódu a schédy); 4. importovanie metadát zo schédy 

a čiarového kódu do databázy; 5. priradenie priestorovej informácie (GPS súradnice) [6]. 

Vysokokvalitné skenovanie objektov umožňuje vizualizáciu kultúrneho a prírodného 

dedičstva. Digitalizáciou transformujeme analógový materiál na digitálny, pričom tento 

materiál je presnou kópiou originálu. Sledované parametre obrazového súboru môžeme 

rozdeliť na dve skupiny – geometrické parametre vyjadrujú rozlíšenie výsledného skenu 

v jednotkách dpi (dots per inch) a rádiometrické parametre vyjadrujú farby v bitoch (binary 

digit). Skener CRUSE CS 220ST1100 sa vyznačuje vysokou presnosťou digitalizácie ako 

geometrických, tak aj rádiometrických parametrov [2]. 

Prvá vysokokvalitná digitalizácia herbárových položiek pomocou skenera CRUSE CS 

220ST1100 na Slovensku prebiehala v spolupráci s Katerynou Barabash a Andrejom Ferkom 

z Katedry algebry a geometrie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Čiastkovým cieľom 

našej práce bolo zdigitalizovať všetky položky inváznych astier rodu Symphyotrichum Herbáru 

katedry botaniky (SLO) a vytvoriť webovú stránku s nástrojmi na morfometrické analýzy 

a obnovu farieb. Dokumentujú to na Youtube dve publikované demonštrácie [7, 8]. 

 

Materiál a metódy 

Skenovanie prebiehalo v priestoroch spoločného pracoviska Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosti EDICO SK, a.s. 

s podporou projektu Comeniana. Herbárové položky inváznych astier rodu Symphyotrichum 

sme snímali po štyroch bezkontaktným skenerom CRUSE CS 220ST1100 spoločnosti Cruse 

Spezialmaschinen GmbH. Herbárové položky boli označené schédou (etiketou) obsahujúcou 

názov taxónu, meno zberateľa, meno určovateľa, dátum a lokalitu zberu, v prípade preurčenia 
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taxónu aj revíznou kartou a unikátnym čiarovým kódom. Čiarové kódy sme vytvárali 

v programe Zint Barcode Studio 2.4 s použitím symboliky Code 128 (ISO 15417). Okrem 

samotných herbárových položiek sme skenovali aj kalibračné nástroje – mierku, uhlomer  

a farebný terč. Položky sme snímali v režime L-La (ľavé svetlo), v rozlíšení 300 dpi,  

s farebnou hĺbkou 48-bit RGB (presné farby) a rovinou zaostrenia vo výške 0,4 mm. Herbárové 

položky boli nasnímané vo formáte TIFF. Kateryna Barabash (Katedra algebry a geometrie 

Fakulty matematiky fyziky a informatiky) vytvorila program  

na automatizované orezávanie položiek zo snímky v jazyku Python. Ďalej vytvorila databázu 

obsahujúcu obrazové súbory a metadáta zo schéd a čiarových kódov v jazyku SQLite 

a napokon webovú stránku so zoznamom položiek, vyhľadávaním a funkciami obnovy farieb 

a merania morfologických znakov použitím technológií HTML5, CSS, JavaScript, Django 

a Python. Pre účely prezentácie výsledkov digitalizácie herbárových položiek sme obrazové 

súbory vo formáte TIFF konvertovali v programe reaConverter 7 na komprimovaný formát 

JPG a ďalej upravili v programe Zoner Photo Studio X [9, 10]. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkovo sme v roku 2020 nasnímali 203 položiek inváznych astier rodu 

Symphyotrichum, z čoho 126 položiek bolo historických a 77 originálnych. Najstaršia 

nasnímaná herbárová položka je z roku 1883 (Wroclaw, Untertag). Jedna položka pochádza 

z územia dnešného Rakúska (Linz, Duftschmidt 1855), jedna z územia dnešnej Nemeckej 

spolkovej republiky (Zittau, Hofmann 1890). 

Počas jedného skenovania sme snímali 4 herbárové položky na herbárových listoch 

rozmerov 44 × 28,5 cm. Skenovaná plocha mala rozmer približne 112 × 67 cm. Výstupné 

súbory vo formáte TIFF majú každý približne 960 MB, po prvotnej konverzii okolo 9 MB. 

Z kvalitatívneho a časového hľadiska pre našu aplikačnú oblasť sa ukázal byť najideálnejší 

režim L-La (ľavé svetlo), rozlíšenie 300 dpi, farebná hĺbka 48-bit RGB (presné farby) a rovina 

zaostrenia vo výške 0,4 mm. Skenovanie herbárových položiek v rozlíšení 300 dpi je 

v súčasnosti využívané poprednými botanickými inštitúciami, pričom výnimku tvoria typové 

položky, ktoré sa skenujú v rozlíšení 600 dpi [11]. Výstupné obrazové súbory sú v takom 

rozlíšení, že je možné položky analyzovať do najmenších detailov (Obr. 1.). 
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Obr. 1. Skeny herbárových položiek ilustrácia obrazových výstupov skenovania 

 

Kateryna Barabash vytvorila v rámci svojej diplomovej práce vedenej Andrejom 

Ferkom webovú stránku, na ktorej sa nachádzajú nasnímané položky spolu s metadátami, dajú 

sa vyhľadávať, zobrazovať, sťahovať, približovať a odďaľovať a navyše vytvorila nástroje 

„color picker“ a „distance meassurement“ (Obr. 2.), pomocou ktorých sa dajú na položkách 

obnovovať farby a merať morfologické znaky. Meranie morfologických znakov pomocou 

matematických funkcií je inováciou, ktorá môže byť využívaná ako doplnok ku klasickej 

morfometrike, môže zvýšiť presnosť merania, ušetriť čas a eliminovať ľudskú chybu. Do 

budúcnosti by sme radi uvítali možnosť súčasne využívať funkciu priblíženia obrazového 

súboru a merania vzdialenosti, čo by umožnilo merať morfologické charakteristiky malých 

rozmerov, akými sú napríklad zákrovné listene v zákrovoch pod súkvetiami typu úbor, ktoré 

sú dôležité pre náš výskum inváznych astier rodu Symphyotrichum. Stránka a funkcie sú 

naďalej vo vývoji a digitálne súbory budú neskôr zverejnené na platforme projektu Europeana, 

ktorý podporuje a zastrešuje digitálnu transformáciu prírodného a kultúrneho dedičstva krajín 

Európy [9, 12]. 
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Obr. 2. Nástroje na webstránke nástroje „distance meassurement“ a „color picker“, pomocou ktorých sa dajú 

na položkách obnovovať farby a merať morfologické znaky 

 

Záver 

Digitalizácia umožňuje ochrániť a zachovať herbárové položky, ktoré sú pre botanikov 

neoceniteľným zdrojom informácie o rastlinných jedincoch, populáciách, dynamike 

a geografickom rozšírení. Okrem prístupnosti pre akéhokoľvek používateľa s internetovým 

pripojením rozširuje možnosti vedeckého výskumu využívaním informácií z metadát 

a obrazového obsahu. Z toho vyplýva, že digitalizácia má význam a mala by mať svoje miesto 

v botanickom výskume. 

 

Poďakovanie 

Radi by sme sa poďakovali Kateryne Barabash za vývoj webstránky, Michalovi 

Hrabovskému za vytvorenie čiarových kódov a Soni Jančovičovej za pripomienky k textu. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Bohdal R., Bátorová M., Ferko A., et al. (2019) Adaptive scanning of diverse heritage 

originals like Synagogue interior, empty rare papers or Herbarium items from the 19th 

century. Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019, Proceedings, Bratislava, 

SR, p. 72 

[2] Soltis P. S. (2017) Am. J. Bot. 104(9), p. 1281 



 

425 
 

[3] Index Herbariorum: Comenius University [Citované: 21. marec 2022] 

 <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium-details/?irn=125072> 

[4] Hart R., Salick J., Ranjitkar S., et al. (2014) PNAS USA 111, p. 10615 

[5] Carranza-Rojas J., Goeau H., Bonnet P., et al. (2017) BMC Evol. Biol. 17, p. 181 

[6] Nelson G., Paul D., Riccardi G., et al. (2012) Zookeys 209, p. 19 

[7] Color Picker [Citované: 21. marec 2022] 

<https://www.youtube.com/watch?v=nJrtSU72E7w>  

[8] Virtual Herbarium [Citované: 21. marec 2022] 

<https://www.youtube.com/watch?v=PWWt8D-8npg>  

[9]  Barabash K. (2020) Presentation of botanic collections in virtual exhibitions with high-

precision colors. (Diplomová práca) Univerzita Komenského v Bratislave 

[10]  Fabian M. (2020) Virtualizácia bratislavskej synagógy. (Bakalárska práca) Univerzita 

Komenského v Bratislave 

[11] Tegelberg R., Mononen T., Saarenmaa H. (2014) Taxon 63, p. 1307  

[12]  Berendsohn W., Güntsch A. (2012) Zookeys 209, p. 47 

  



 

426 
 

Optimalizácia podmienok expresie chitinázy z Drosera binata v expresnom 

kmeni E. coli BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL 
 

Veronika Mikitová1,2, Miroslav Rajninec1, Jana Libantová1 

 
1Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Centrum biológie 

rastlín a biodiverzity, Oddelenie molekulárnej biológie a biotechnológií, Akademická 2, 950 

07 Nitra, Slovenská republika; veronika.mikitova@savba.sk 
2Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra 

biochémie a biotechnológie, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika 

 

 

Abstract 

Optimisation of expression conditions for the production of chitinase from Drosera binata in E. coli 

BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL expression strain 

The common feature of chitinases is the ability to break down chitin substrates. They’re present in many 

different organisms like bacteria, fungi or plants. This fact may contribute to their big diversity. Chitinases can 

differ in the topology of the active site, catalytic mechanism or in the presence of auxiliary domains. The variety 

of properties in chitinases is something that must be considered, when searching for an ideal candidate in specific 

biotechnological application. Chitinases play also an important role during digestion in carnivorous plants. That’s 

why we chose Drosera binata as the subject of our project. The purpose of this study was to find out, how different 

conditions affect the solubility of recombinant chitinase from D. binata, which in our previous experiments 

occurred in insoluble protein fraction. We came to conclusion that optimisation of temperature is more effective 

in maintaining the bioactivity of the expressed protein than lowering the concentration of inductor. 

 

Keywords: Drosera binata; chitinases; recombinant protein; optimalisation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chitinázy (EC 3.2.2.14) patria medzi glykozyl hydrolázy štiepiace chitín. Chitinázy 

produkované vyššími rastlinami sú na základe štruktúry rozdelené do siedmych tried (I-VII). 

Odlišujú sa od seba molekulovou hmotnosťou, substrátovou špecificitou a mechanizmom 

katalýzy [1]. Aminokyselinová sekvencia chitináz triedy I obsahuje okrem hlavnej katalytickej 

domény aj chitín-väzbovú doménu, N-signálny peptid a prolínový mostík. Funkcia chitín-

väzbovej domény spočíva v jej priľnutí k obalu chitínových kryštálov, čím napomáha ich 

rozrušeniu [2 – 3]. 

Chitín je druhý najrozšírenejší polysacharid v prírode po celulóze. Je prirodzenou 

súčasťou exoskeletu kôrovcov a hmyzu. Prítomný je aj v hýfach húb [4]. Abundancia chitínu 

preto predurčuje chitinázy k ich rozmanitému využitiu v biotechnológiach. Najväčšie oblasti 

biotechnologického využitia chitináz sú spracovanie odpadu z kôrovcov a ochrana 

poľnohospodárskych plodín voči hubovým škodcom a hmyzu [5]. Táto ochrana môže byť 

aplikovaná vo forme biologického prípravku obsahujúceho chitinázy. Biologické prípravky 

vykazujú vysokú špecificitu, čo je jednou z príčin ich nižšej efektivity v porovnaní so 
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širokospektrálnymi chemickými prípravkami. Preto hľadanie ďalších hydrolytických enzýmov 

z rôznych zdrojov je predmetom intenzívneho skúmania [6]. 

Expresné systémy sú nenahraditeľnou súčasťou tvorby geneticky modifikovaných 

organizmov s následnou produkciou rekombinantných proteínov. Najčastejšie využívaným 

prokaryotickým expresným systémom je baktéria Escherichia coli. Expresia génov v E. coli 

systéme spočíva v dvoch hlavných molekulárnych mechanizmoch: v replikácii expresného 

vektora a v expresii cieľového génu (transkripcia + translácia) [7]. Expresiu rekombinantných 

proteínov v E. coli ovplyvňuje široká škála faktorov, ktoré môžu viesť k nízkej produkcii 

rekombinantného proteínu. Tieto problémy je do istej miery možné eliminovať 

alternáciou využiteľnosti kodónov hostiteľskej bunky [8]. 

Cieľom našej práce je zistiť, ako rôzne podmienky ovplyvňujú rozpustnosť 

rekombinantnej chitinázy z Drosera binata, ktorá sa v našich predchádzajúcich experimentoch 

vyskytovala v nerozpustnej proteínovej frakcii. Z rôznych faktorov ovplyvňujúcich 

rozpustnosť exprimovaných proteínov sme si vybrali – koncentráciu induktora a teplotu počas 

indukcie. 

 

Materiál a metódy 

V našich experimentoch sme použili dva typy expresných konštruktov pET32aDbChit 

a pET-K2DbChit. Do týchto vektorov bol vložený cDNA klon génu pre chitinázu bez 

sekvencie pre signálny peptid. Vektor pET32a(+) má ampicilínovú a chloramfenikolovú 

rezistenciu. Vektor pET-K2 je modifikáciou vektora pET32a(+), ktorá neobsahuje sekvenciu 

pre tioredoxín a disponuje kanamycínovou rezistenciou. Expresia génu v oboch vektoroch je 

pod kontrolou T7 promótora. 

Pre účely expresie rekombinantnej chitinázy bol využitý expresný kmeň Escherichia 

coli BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL pričom bunky boli kultivované v tekutom Luria-Bertani 

(LB) médiu s pridaním selekčných antibiotík v závislosti od vektorovej konštrukcie. 

Indukcia expresie rekombinantnej chitinázy prebehla podľa odporúčaní výrobcu 

s následnými modifikáciami kultivačných podmienok [9]. Pred samotnou indukciou sme 

odobrali 100 µl kontrolnej vzorky. K zvyšku kultúry bol pridaný induktor IPTG (izopropyl-β-

D-1-tiogalaktopyranozid, Fermentas) do požadovanej finálnej koncentrácie (1 mM, resp. 0,5 

mM) a kultivácia pokračovala 2 hodiny pri testovanej teplote indukcie (25, 30, resp. 37°C) s 

trepaním 220 rpm. Kultúra s exprimovaným rekombinantným proteínom bola rozdelená na 100 

µl alikvóty, ktoré predstavovali indukované vzorky. 

Separácia proteínov prebiehala na 12,5% polyakrylamidovom deliacom géli. 
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K vzorkám proteínov bolo pridaných 100 µl 2x SDS-PAGE nanášacieho roztoku. Vzorky boli 

premiešané a denaturované zahriatím na 95°C počas 5 minút a následne nanášané na gél spolu 

s proteínovým štandardom Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder (ThermoFisher 

Scientific). Polyakrylamidová gélová elektroforéza prebiehala v prítomnosti SDS tlmivého 

roztoku pri teplote 8°C a pri konštantnom napätí 200 V počas troch hodín. Po elektoroforéze 

boli vzorky farbené pomocou komerčne dostupného kitu InVision™ His-tag In-gel Stain 

s cieľom detekcie His6-tag sekvencií (Thermo Fisher Scientific, USA). Farbenie celkových 

proteínov bolo realizované cez noc v Coomassie brilliant blue G250 roztoku. 

 

Výsledky a diskusia 

V práci sme sa zamerali na objasnenie vplyvu teploty a koncentrácie induktora IPTG 

na expresiu chitinázy izolovanej z Drosera binata v prokaryotickom expresnom systéme E. 

coli BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL.  

Sekvenciu cDNA chitinázy dĺžky 963 bp sme klonovali do expresných vektorov 

pET32a a  pET-K2. V oboch vektoroch expresia rekombinantého proteínu bola riadená T7 

promótorom, pričom v prvom prípade sa predpokladala expresia rekombinantného proteínu 

fúzovaného s tioredoxínom (rDbChit-Trx) a v druhom prípade bez tioredoxínu (rDbChit). Obe 

formy proteínu boli úspešne produkované expresným kmeňom E. coli BL21-CodonPlus 

(DE3)-RIPL pri odporúčaných podmienkach expresie (teplota 37°C a finálna koncentrácia 

induktora IPTG 1 mM). 

V oboch prípadoch pri vysokej produkcii rekombinantného proteínu dochádzalo k ich 

agregácii do tzv. inklúznych teliesok. Zisk enzymaticky aktívneho proteínu z nerozpustných 

inklúznych teliesok predstavuje náročný proces s viacerými krokmi, zahŕňajúcimi solubilizáciu 

a refolding cieľového proteínu [10]. Modifikácia podmienok kultivácie buniek produkčného 

kmeňa môže znížiť tvorbu nežiadúcich agregátov, pričom medzi hlavné faktory ovplyvňujúce 

vznik inklúznych teliesok patria koncentrácia induktora a teplota pri ktorej beží expresia 

rekombinantného proteínu [11 – 12]. 

Produkcia oboch foriem rekombinantnej chitinázy z Drosera binata v bunkách 

expresného kmeňa bola indukovaná pomocou IPTG s využitím odporúčanej  1 mM, a tiež 

zníženej 0,5 M finálnej koncentrácie IPTG. Zníženie koncentrácie IPTG počas indukcie môže 

viesť k obmedzeniu tvorby inklúznych teliesok, pričom publikované štúdie uvádzajú širokú 

škálu koncentrácie IPTG, od 0,05 mM do 5 mM, pri ktorej sa dosiahla optimálna produkcia 

rekombinantného proteínu [13 – 14]. 

Koncentrácia induktora IPTG, pri ktorej dochádza k maximálnej produkcii 
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rekombinantného proteínu nemusí nevyhnutne predstavovať koncentráciu, pri ktorej je 

produkcia enzymaticky aktívneho proteínu najvyššia [15]. Naše experimenty 

nepreukázali  závislosť produkcie oboch foriem rekombinantného proteínu od použitej 

koncentrácie IPTG induktora. Zníženie koncentrácie IPTG na 0,5 mM nemalo pri detekcii 

celkových proteínov (Obr. 1) ani pri fluorescenčnej detekcii rekombinantných His6-tag 

sekvencií (Obr. 2) výrazný vplyv na tvorbu rekombinantného proteínu ani na zvýšenie jeho 

podielu v rozpustnej proteínovej frakcii. 

 

 
 

Obr. 1. Farbenie celkových proteínov s Coomassie Brilliant Blue G250 

A – rDbChit-Trx, 0,5 mM IPTG; B – rDbChit-Trx, 1 mM IPTG; C – rDbChit, 0,5 mM IPTG; D – rDbChit, 1 

mM IPTG; dráha 1 – proteínový štandard Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder; 2 – nerozpustná 

proteínová frakcia, neindukovaná kontrolná vzorka; 3 – rozpustná proteínová frakcia, neindukovaná kontrolná 

vzorka; 4; 6; 8 – nerozpustná proteínová frakcia, indukcia pri teplote 25°C, 30°C, resp. 37°C; 5; 7; 9 – rozpustná 

proteínová frakcia, indukcia pri teplote 25°C, 30°C, resp. 37°C 

 

V pilotnom experimente bola expresia rekombinantnej chitinázy z Drosera binata 

realizovaná pri teplote 37°C, ako odporúčal producent expresného kmeňa. Maximálna rýchlosť 

rastu buniek E. coli sa dosahuje pri teplote 37 – 39°C, pričom táto teplota tiež korešponduje 

s maximálnou aktivitou lac promótora. Avšak kultivácia buniek expresného kmeňa pri 

suboptimálnych teplotách môže viesť k redukcii nežiaducich metabolických odpovedí na 

produkciu rekombinantného proteínu, a tým zvyšovať jeho podiel v rozpustnej forme [16]. 

Preto sme sa pokúsili o optimalizáciu podmienok kultivácie znížením teploty na 30°C 

a 25°C. Viaceré štúdie dokumentujú produkciu enzymaticky aktívnej formy proteínu 

dosiahnutú prostredníctvom zníženia teploty počas indukcie expresie [17 – 18]. 
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Obr. 2. Detekcia His6-tag sekvencií rekombinantných chitináz pomocou InVision™ His-tag In-gel Stain 

A – rDbChit-Trx, 0,5 mM IPTG; B – rDbChit-Trx, 1 mM IPTG; C – rDbChit, 0,5 mM IPTG; D – rDbChit, 1 

mM IPTG; dráha 1 – proteínový štandard Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder; 2 – nerozpustná 

proteínová frakcia, neindukovaná kontrolná vzorka; 3 – rozpustná proteínová frakcia, neindukovaná kontrolná 

vzorka; 4; 6; 8 – nerozpustná proteínová frakcia, indukcia pri teplote 25°C, 30°C, resp. 37°C; 5; 7; 9 – rozpustná 

proteínová frakcia, indukcia pri teplote 25°C, 30°C, resp. 37°C 

 

Tento stav je pravdepodobne spôsobený zníženou rýchlosťou translácie, kedy dochádza 

k zlepšeniu správneho formovania štruktúry bioaktívnych proteínov a k obmedzeniu ich 

agregácie [19]. Pri rozdielnych teplotách bolo možné pri oboch formách rekombinantnej 

chitinázy z Drosera binata detegovať rozdiely v jej produkcii a v obsahu v rozpustnej 

proteínovej frakcii, farbením celkových proteínov (Obr. 1), a aj fluorescenčnou detekciou His6-

tag sekvencií (Obr. 2). Výsledky ukázali, že so zvyšovaním teploty sa zvyšovala aj produkcia 

rekombinantnej chitinázy, na druhej strane však pri teplote 37°C bol detegovaný jej najnižší 

obsah v rozpustnej proteínovej frakcii. Pri produkcii oboch foriem chitinázy pri 30°C bol 

detegovaný ich najvyšší podiel v rozpustnej proteínovej frakcii. 

 

Záver 

V našej práci sme sa zamerali na optimalizáciu podmienok indukcie pri expresii 

rekombinantnej chitinázy z D. binata v E. coli BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL. Zníženie 

koncentrácie induktora na 0,5 mM nemalo detekovateľný vplyv na zvýšenie rozpustnosti 

proteínu. Suboptimálna teplota 30°C počas indukcie sa preukázala ako účinnejší faktor pri 

snahe o zachovanie bioaktivity exprimovaného proteínu. 
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Abstract 

Effect of the selection of risk position sets on the polygenic risk score outcome 

Polygenic risk scores (PRS) present promising method for personalized medicine for complex polygenic 

disease intervention. Unlike other prediction method, it works with the genomic data of individuals. At present, 

this method is not widespread in clinical practice due to its demanding optimization. We tried to identified 

different challenges in PRS calculation and in this work we present how various sets of risk positions can effect 

the outcome of the PRS. 

 

Keywords: polygenic risk scores; set of risk positions; inflammatory bowel disease 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Personalizovaná medicína sa čoraz viac skloňuje v kontexte multifaktoriálnych 

(polygénových) ochorení. V posledných rokoch vykazujú vo svete trend stúpajúcej incidencie. 

Práve metódy personalizovanej medicíny dokážu intervenovať takéto ochorenia [1]. 

V poslednej dobe sa skóre polygénového rizika (PRS, polygenic risk scores) stalo 

štandardom pre predikciu miery náchylnosti na polygénové ochorenia. Zavedenie PRS bolo 

umožnené vďaka použitiu genotypizačných metód, celogenómového masívne paralelného 

sekvenovania a dostupnosti rozsiahlych celogenómových asociačných štúdií (GWAS, genome-

wide association studies) [2 – 3]. 

K výpočtu PRS sú potrebné dva typy vstupných dát, genotypové dáta od vyšetrovaných 

participantov (cieľové dáta) a genomické pozície, najčastejšie jednonukleotidové sekvenčné 

polymorfizmy (SNPs, single nucleotide polymorphisms) asociované s  vyšetrovaným 

ochorením, identifikované pomocou GWAS (základné dáta). Každý SNP nesie určité genetické 
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riziko s malým účinkom a ich zahrnutie do PRS má kumulatívny efekt. Veľkosť tohto účinku 

sa udáva pomocou parametrov, pomer pravdepodobnosti (OR, odds ratio) alebo β koeficient 

[4]. 

Pred samotným PRS výpočtom, sa vykonáva kontrola kvality základných aj cieľových 

dát. Od nej závisí presnosť a sila PRS výpočtu. Po kontrole kvality nastupuje samotný PRS 

výpočet. Prístupov je viacero, manuálnych alebo softvérových. Výsledky výpočtov sa 

vizualizujú v podobe grafov, napr. pomocou box plotov, violin plotov a i. Posledným krokom 

je vyhodnotenie diskriminačnej schopnosti PRS modelu. Odzrkadľuje ako je schopný model 

odlíšiť od seba kontroly od postihnutých [5 – 8]. 

PRS sa využíva pre intervenciu mnohých polygénových ochorení, napr. nešpecifické 

črevné zápaly (IBD, inflammatory bowel disease), zatiaľ predovšetkým v oblasti výskumu. 

Výpočty PRS čelia mnohým výzvam, a práve výber vhodného setu asociovaných 

pozícií predstavuje najproblematickejšiu časť, preto sme sa rozhodli odskúšať ako môžu rôzne 

sety ovplyvniť výsledky PRS. 

 

Materiál a metódy 

Pre uskutočnenie PRS výpočtu sme použili 2 typy vstupných dát – celogenómové 

genotypové dáta od 45 jedincov (38 kontrol, 7 IBD pacientov) a  SNP pozície asociované s IBD 

pochádzajúce z GWAS štúdií. Krv bola odobratá do 10 ml EDTA skúmaviek (Vacutainer®, 

BD Medical) alebo Streck skúmaviek (Cell-Free DNA BCT®, Streck) a genomická DNA bola 

izolovaná pomocou Puregene™ DNA Purification Kit (Qiagen, Hilden, Germany). Kvantita 

a kvalita DNA bola stanovená spektrofotometricky, fluorescenčne a elektroforeticky. 

Celogenómové sekvenovanie bolo zabezpečené formou komerčnej služby na platforme BGI 

(Beijing Genomics Institute, Čína; DNB-SEQ Paired-End 150bp), preto sme DNA ďalej 

pripravili podľa stanovených požiadaviek pre PCR free typ knižnice. Sekundárnu 

bioinformatickú analýzu sme uskutočnili pomocou balíka nástrojov označovaným SnakeLines 

[9, 10]. Súčasťou týchto nástrojov je BWA-MEM, ktorý sme použili pre mapovanie čítaní na 

referenčný genóm GRCh38, DeepVariant pre volanie variantov a Sambamba pre triedenie 

a deduplikáciu zoradených čítaní. Vstupný gVCF súbor bol následne hodnotený v terciárnej 

analýze.  

SNP pozície asociované s IBD sme získali z GWAS a rozdelili sme ich na dva pracovné 

typy setov individuálnych a agregovaných asociačných štúdií. V rámci individuálnych GWAS 

sme použili zvlášť 217 SNPs zo štúdie Liu et al. [11], 159 SNPs zo štúdie Moustafa et al. (SNPs 

boli získané redukciou pozícií zo štúdie Liu a kol.) [12] a 309 SNPs zo štúdií citovaných 
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v publikácii De Lange et al. [13]. SNPs asociované s IBD z agregovaných GWAS sme získali 

pomocou GWAS katalógu. Použili sme zvlášť 431 SNPs zo štúdií bezprostredne sa týkajúcich 

IBD s ohľadom len na európsku populáciu, pričom sme nezahrnuli štúdie s pediatrickým 

vekom nástupu IBD a posledný set pozostával z 504 pozícií zo všetkých GWAS týkajúcich sa 

bezprostredne IBD.  

Pre výpočet PRS sme použili 3 prístupy: 1) neváhová súčtová metóda, sčítali sme 

vzájomne rizikové alely na všetkých rizikových pozíciách testovaného (dávky 0, 1, 2). 2) 

lineárny váhový model, zohľadnili sme dávky, ako aj veľkosť účinkov SNPs 

charakterizovaných parametrami OR a nakoniec sme sčítali veľkosti účinkov vynásobených 

dávkou asociovaných SNPs a 3) lineárny váhový model s logaritmovaným OR, postupovali 

sme rovnako ako pri lineárnom váhovom modeli, s výnimkou toho, že sme použili 

logaritmované OR. Výsledky sme vizualizovali formou violin plotov a štatistická významnosť 

bola stanovená pomocou Mann-Whitney testu. 

 

Výsledky a diskusia 

Výstupy troch základných PRS výpočtov s použitím rôznych setov asociovaných SNPs 

testovaných na rovnakých genotypových dátach jedincov, sú znázornené na Obr. 1 a 2. 

 

 

 
Obr. 1. Výstupy PRS výpočtov z individuálnych GWAS 

Výstupy skupiny PRS výpočtov (a, b, c) sú charakterizované 3 typmi PRS výpočtov: neváhová súčtová 

metóda, lineárny váhový model a lineárny váhový model s logaritmovaným OR. Pod každým výpočtom je 

uvedená štatistická významnosť P hodnotou Mann-Whitney tesu. 

a) Výstup PRS výpočtov s použitím 217 SNPs z GWAS [11] 

b) Výstup PRS výpočtov s použitím 159 SNPs z GWAS [12] 

c) Výstup PRS výpočtov s použitím 309 SNPs z GWAS [13] 
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Obr. 2. Výstupy PRS výpočtov z agregovaných GWAS 

Výstupy skupiny PRS výpočtov (d, e) sú charakterizované 3 typmi PRS výpočtov: neváhová súčtová 

metóda, lineárny váhový model a lineárny váhový model s logaritmovaným OR. Pod každým výpočtom je 

uvedená štatistická významnosť P hodnotou Mann-Whitney testu. 

d) Výstup PRS výpočtov s použitím 431 SNPs z pretriedených GWAS z GWAS katalógu 

e) Výstup PRS výpočtov s použitím 504 SNPs zo všetkých GWAS z GWAS katalógu 

 

Môžeme pozorovať, že výstupy PRS výpočtov sa od seba výrazne líšia medzi 

použitými setmi SNPs asociovaných s IBD. Rozdiel je vidieť v škále vypočítaných PRS 

hodnôt, rozložení plochy violin plotov a významnosti rozdielu PRS pacientskej od kontrolnej 

skupiny. Plocha violin plotov odzrkadľuje rozloženie PRS hodnôt na grafe. Môžeme 

pozorovať, že výstupy PRS výpočtov s použitím SNPs z individuálnych GWAS, majú výrazne 

nesúmernú plochu violin plotov. Na druhej strane, výstupy PRS výpočtov s použitím SNPs 

z agregovaných GWAS, majú plochu violin plotov viac súmernú v porovnaní 

s predchádzajúcimi výstupmi. Najsúmernejšiu plochu violin plotov má výstup PRS výpočtu, 

v ktorom sa použilo 504 SNPs (Obr. 2e). Zároveň môžeme vidieť vo všetkých výstupoch troch 

výpočtov trend vyššieho PRS pacientskej skupiny. Hoci vo väčšine výstupov tento rozdiel nie 

je štatisticky signifikantný (Mann-Whitney test, P > 0,05), výsledky naznačujú dobré 

smerovanie tohto prístupu. Na obr. 3 môžeme pozorovať, že s rastúcim počtom analyzovaných 

SNP pozícií, P hodnota klesá, a tým sme dosahovali signifikantnejšie výsledky PRS výpočtov. 
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Obr. 3. Štatistická významnosť výstupov PRS výpočtov podľa Mann-Whitney testu 

„Dávka“ neváhová súčtová metóda, „OR“ lineárny váhový model, „logOR“ lineárny váhový model 

s logaritmovaným OR 

 

Obr. 3 tiež zobrazuje, že pri použití 2 typov PRS výpočtov, neváhová súčtová metóda 

a lineárny váhový model, pri jednotlivých výstupoch dosahovali relatívne podobné výsledky. 

Pri použití PRS výpočtu, lineárneho váhového modelu s logaritmovaným OR, výsledky boli 

výrazne odlišné od výsledkov vyššie uvedených typov PRS výpočtov.  

Pozorovanie postupného zlepšovania signifikantnosti výsledkov PRS výpočtov na 

základe obmien v použitých setoch SNPs naznačuje, že použitý set výrazne ovplyvňuje 

presnosť výpočtov. Vybrané SNPs by mali zachytiť čo najväčšiu genetickú variabilitu, celkovú 

dedičnosť ochorenia a pokryť celý genóm. Nemali by obsahovať duplicitné ani veľmi slabo 

asociované SNPs. Toto sa dosiahne vhodným nastavením selekčnej hranice [14]. Pre získanie 

čo najsignifikantnejších výsledkov, je dôležité zvážiť aj použitie vhodných typov PRS 

výpočtov. Pri našich analýzach sme zistili, že PRS výpočet s použitím lineárneho váhového 

modelu s logaritmovaným OR, dosiahol málo signifikantné výsledky. Môže to byť spôsobené 

zlogaritmovaním vstupných dát, čím stratili hodnotu, ktorá správne definuje ich veľkosť 

účinku [6]. Na obr. 1b, c a obr. 2d môžeme jasne vidieť extrémne nízke PRS hodnoty jednej 

pacientskej vzorky, ktorá sama o sebe môže ovplyvňovať výsledok PRS výpočtov. Za príčinou 

takýchto extrémnych hodnôt môže byť účinok enviromentálnych faktorov (nezohľadňujú sa 

pri PRS výpočtoch) alebo monogénová forma ochorenia (prítomný je variant s veľkým 

účinkom) [15]. 
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Záver 

Možností pre výber setov rizikových pozícií je veľa, pričom najlepším riešením pri ich 

výbere je používať také sety, ktoré boli odskúšané, validované a vychádzajú z nich spoľahlivé 

výsledky. Okrem zostavenia a následného validovania vlastného setu je najideálnejším 

výberom napríklad aktuálne PGS katalóg, ktorý za striktných podmienok, selektuje a 

zhromažďuje publikácie počítajúce PRS spolu so vstupnými dátami, vrátane použitých pozícií, 

ktoré môže užívateľ prebrať a aplikovať na vlastné výpočty. 
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Abstract 

Does silicon affect enzyme phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and concentration of anthocyanins in 

leaves of maize (Zea mays L.) exposed to arsenic? 

475 million years ago, one of the most fundamental evolutionary steps in the plant kingdom was the 

creation of the phenylpropanoid pathway and the development of cell walls. These brought them various benefits 

when moving from the aquatic environment to land where they withstood various unfavourable conditions. 

Today's biggest problem in the world is the pollution of the environment with toxic elements that plants have to 

face daily. The aim of our work is to monitor the processes associated with the lignification of the plant under 

stress induced by toxic metalloid arsenic and to observe whether silicon helps the plant in defence at the molecular 

and biochemical level. 

 

Keywords: abiotic stress; anthocyanins; arsenic; maize; PAL; silicon 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kukurica siata (Zea mays L.) je po pšenici siatej (Triticum aestivum L.) druhou 

najvýznamnejšou potravinárskou plodinou a kŕmnou prísadou na svete. Jej kvalita úzko súvisí 

s kvalitou mäsa, vajec, mlieka a tým pádom má vplyv aj na zdravie ľudí. Okrem svojho 

agronomického významu slúži tiež ako modelový organizmus ďalekosiahlych biologických 

výskumov ako je domestikácia rastlín, vývoj genómu, vývojová fyziológia, epigenetika, 

rezistencia voči škodcom (biotický stres), heteróza a mnoho ďalších [1]. Táto plodina sa pestuje 

aj na pôdach, ktoré sú významne kontaminované chrómom (CrVI+) a arzénom (AsIII+) [2, 3]. 

Arzén (As) je kvôli svojej vysokej toxicite, karcinogenite a bioakumulácii považovaný za 

potenciálnu hrozbu nielen pre životné prostredie, ale aj pre pôdno-rastlinný ekosystém a taktiež 

pre ľudí [4, 5]. Na druhej strane patrí kukurica medzi druhy, ktoré sa ukázali ako významné 

v schopnosti prijať a zhromažďovať kremík (Si) vo svojich pletivách či už nadzemných alebo 

podzemných orgánov. V mnohých štúdiách sa Si ukázal ako prospešný napríklad pri vytváraní 

bariér v bunkovej stene pri vrastaní patogéna do hostiteľa [6], či pri navodení biochemickej 

obrannej odpovede voči určitému stresu [7]. 

To, či Si pomáha aj pri procesoch lignifikácie v rastline zatiaľ zostáva nejasné. Lignín 
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je zaujímavý hlavne z toho dôvodu, že látky, ktoré sú na báze fenolov sú známe tým, že 

modifikujú sekundárne bunkové steny a tým pádom vytvárajú ochrannú bariéru. Tieto látky 

vznikajú prostredníctvom fenylpropanoidnej dráhy. Prvým krokom tejto dráhy je deaminácia 

L-fenylalanínu, čím sa získava kyselina trans-škoricová a amoniak. Táto v cytoplazme 

prebiehajúca rekcia je katalyzovaná fenylalanín amónium-lyázou, označovanou ako PAL, 

a často sa považuje za kľúčový krok v biosyntéze fenolických látok ku ktorým zaraďujeme 

lignín, antokyány, flavonoidy, fytoalexíny a pod. [8, 9] Tento enzým hrá rovnako dôležitú 

úlohu pri obrane rastlín, kde sa podieľa na biosyntéze signálnej molekuly – kyseliny 

salicylovej, ktorá je potrebná pri systémovej rezistencii rastliny [10, 11] Preto môže PAL v 

rastlinách hrať mimoriadne dôležitú úlohu pri spúšťaní mechanizmov rezistencie voči 

toxickým účinkom stresových faktorov, vrátane toxických elementov v pôdnom substráte [12, 

13]. Antokyány sú rovnako dôležité antioxidačné molekuly [14] a pomáhajú chrániť rastliny 

pred poškodením reaktívnymi formami kyslíka [15, 16]. 

Cieľom našej práce je zistiť, aký vplyv má pôsobenie rôznych koncentrácií As, 

exogénna aplikácia Si a ich vzájomné pôsobenie na tvorbu antokyánov, génovú expresiu 

a aktivitu vybraných izoenzýmov fenylalanín amónium lyázy (PAL), ktoré sú zapojené do 

biosyntézy fenylpropanoidných zlúčenín. 

 

Materiál a metódy 

V našich experimentoch sme použili 3-dňové klíčence kukurice siatej, hybrid 

Valentina, pestované následne v hydroponickom Hoaglandovom živnom roztoku [17] 10 dní 

v kontrolovaných podmienkach kultivačnej miestnosti pri teplote 25/23 °C deň/noc, 60 % 

vlhkosti vzduchu, pri 16 h fotoperióde a intenzite žiarenia 200 μmol · m- 2 · s-1. V rámci 

experimentu sme pracovali s nasledovnými 6 variantmi: kontrola (K), kremíkový variant 

(Si 2,5 mM), arzénové varianty s 2 rôznymi koncentráciami (As75 μM a As150 μM) 

a arzénovo-kremíkové varianty (As75 μM + Si 2,5 mM a As150 μM + Si 2,5 mM). Arzén sa 

do roztoku pridával vo forme anorganickej soli Na2HAsO4 ∙ 7H2O (Sigma) a Si vo forme 

roztoku kremičitanu sodného Na₂SiO₃ (Sigma). Pomocou zriedenej HCl (1 : 1) alebo KOH sme 

upravovali pH v roztokoch na hodnotu 6,2. Z rastlinného materiálu sme 10. deň kultivácie 

odoberali centrálnu časť druhých listov kukurice, ktoré sme použili v nasledujúcich analýzach. 

Na stanovenie PAL aktivity bolo potrebné najprv určiť celkový obsah rozpustných 

proteínov, kde sme postupovali podľa protokolu Bradford [18]. Aktivitu PAL sme stanovili 

spektrofotometricky podľa Hodgins 1971 a Havir a Hanson 1970 [19, 20]. 

Spektrofotometrickú analýzu sme využili tiež pri stanovení koncentrácie antokyánov 
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kde sme postupovali podľa protokolu Neff a Chory [21]. 

Z presne definovaných častí druhých listov sme izolovali RNA, následne prepísali do 

cDNA so špecifickými primermi pre dané gény a určili expresiu génu pre jednotlivé izoenzýmy 

PAL (PAL2, PAL3 a PAL9) pomocou RT-PCR. Výsledky sme vyhodnotili a analyticky 

spracovali pomocou protokolu Livak a Schmittgen [22]. 

Výsledky sme štatisticky spracovali a vyhodnotili v programoch Microsoft Excel 

(Office 365) a STATGRAPHICS Centurion XV (Statgraphics Technologies, verzia 15.2.05). 

Pri všetkých meraniach sme ako funkciu pre stanovenie odchýlky použili smerodajnú 

odchýlku. Na základe štatistických analýz (jednofaktorová Anova, LSD test) sme vyhodnotili 

preukaznosť rozdielov vo výsledkoch medzi jednotlivými variantmi na úrovni 0,05 %. 

Výsledky v grafoch sú priemerom minimálne 3 hodnôt a všetky pokusy sme opakovali 

minimálne 3-krát. 

 

Výsledky a diskusia 

PAL je kľúčovým enzýmom pri biosyntéze flavonoidov, lignínov, fytoalexínov či 

antokyánov, ktoré hrajú podstatnú úlohu pri obrane rastlín. Gén PAL2 v našich výsledkoch nie 

je zobrazený a to z toho dôvodu, že expresia daného génu bola veľmi nízka, čo môže značiť 

absenciu PAL2 v druhom liste kukurice, pretože vieme, že jednotlivé gény PAL môžu reagovať 

odlišne na rôzne biotické a abiotické stresory a rovnako ich expresia je ako vývinovo, tak aj 

priestorovo riadená [9].  

 

 
 

Obr. 1. RT-qPCR analýza relatívnej expresie génu PAL9 (A) a PAL3 (B) v druhom liste kukurice siatej 

(hybrid Valentina) po 10-dňovej kultivácii Kontrolný variant je znázornený žltou čiarou. Štatisticky 

preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolnými rastlinami sú znázornené znakom * na úrovni 

preukaznosti P ≤ 0,05 

 

Výsledky sledovania relatívnej expresie génov PAL9 a PAL3 v druhom liste kukurice 

(Obr. 1.) naznačovali zvýšenú expresiu daného izoenzýmu takmer pri všetkých arzénových 

a arzénovo-kremíkových variantoch v porovnaní s kontrolnou rastlinou. Pri miernejšom 



 

441 
 

arzénovom strese v kombinácii s Si (As75Si), vidíme v porovnaní s variantom As75 výrazný 

pokles v expresii oboch sledovaných génov PAL9 aj PAL3 takmer na úroveň kontrolnej 

rastliny. To naznačuje, že Si pri takomto miernejšom strese pôsobí pozitívne a zvyšuje tak 

sekundárnu metabolickú kapacitu v kukurici, čo potvrdili aj Luan et al. v uhorke [23].  

Vysoké expresie génov v podmienkach abiotického stresu vedú následne k zvýšeniu 

akumulácie zodpovedajúceho enzýmu a k zvýšeniu enzymatických aktivít. V našom prípade 

došlo k zvýšeniu aktivity PAL s narastajúcou koncentráciou As (Obr. 2.). Zníženie aktivity 

PAL vplyvom Si sme pozorovali len v prípade najsilnejšej koncentrácie As150Si. Zvýšenie 

aktivity PAL vieme odôvodniť ako obrannú reakciu rastliny na stres z toxického prvku.  

 

 
 

Obr. 2. Spektrofotometrické stanovenie aktivity fenylalanín amónium lyázy (PAL) v U mg-1 rozpustných 

proteínoch (RP) v druhom liste kukurice siatej (hybrid Valentina) po 10-dňovej kultivácii Uvádzané 

hodnoty sú hodnoty aritmetických priemerov ± smerodajné odchýlky (n = 5). Rôzne písmená zobrazujú 

preukazné rozdiely medzi priemermi na úrovni preukaznosti P ≤ 0,05 

 

V prípade neenzymatických antioxidantov sme sa v práci zamerali na koncentráciu 

antokyánov (Obr. 3.). Pri syntéze antokyánov hrá PAL rovnako dôležitú úlohu, keďže sa jedná 

o prvý enzým v syntéze týchto antioxidačných molekúl. Antokyány pomáhajú rastliny chrániť 

pred poškodením reaktívnymi formami kyslíka, ktoré sa tvoria pri biotických aj abiotických 

stresoch [14, 15]. Z obrázku 2 vidieť, že koncentrácia antokyánov v druhom liste kukurice 

výrazne klesla v As variantoch na 10-ty deň kultivácie čo značí, že v obrannom antioxidačnom 

mechanizme mohlo dôjsť buď k poškodeniu samotného systému, alebo antioxidačnú odpoveď 

prebrali enzymatické antioxidanty ako napríklad superoxid dismutáza (SOD), guajakol 

peroxidáza (G-POX) alebo askorbát peroxidáza (APX). Zároveň sme pozorovali pozitívny 

vplyv Si na oba As varianty, kde pri variante As75Si koncentrácia antokyánov dosahovala 

úroveň kontroly, a pri variante As150Si dokonca nad úroveň kontrolného variantu. Takto 

pozitívny vplyv kremíka na antioxidačný obranný mechanizmus pozorovalo aj viacero 

autorov [24, 25]. 
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Obr. 3. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie antokyánov v µg · mg-1 v čerstvej hmotnosti (ČH) v 

druhom liste kukurice siatej (hybrid Valentina) po 10-dňovej kultivácii Uvádzané hodnoty sú hodnoty 

aritmetických priemerov ± smerodajné odchýlky (n = 5). Rôzne písmená zobrazujú preukazné rozdiely medzi 

údajmi na úrovni preukaznosti P ≤ 0,05 

 

Záver 

Cieľom našej práce bolo sledovať účinok kremíka na listoch kukurice siatej 

ovplyvnených arzénom, na enzýmy zapojené v procese fenylpropanoidnej dráhy 

a koncentráciu antokyánov. Z dostupnej literatúry vieme, že enzým PAL je kľúčovým 

enzýmom v syntéze fenolických látok (lignín, suberín, antokyány...), ktoré neskôr rastlina 

využíva pri obrane voči biotickým a abiotickým stresom. Z výsledkov je zrejmé, že arzén 

výrazne zvyšuje expresiu, tak aj aktivitu enzýmu PAL, čím sa zvyšuje obranný mechanizmus 

rastliny voči danému stresu. Zároveň arzén negatívne vplýval na poškodenie antioxidačného 

obranného systému v podobe antokyánov, kde ale kremík výrazne prispieval pri obrannej 

reakcii zvýšením syntézy antokyánov. 
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a grantov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja č. APVV-17-0164 a APVV 

SK-PL-18-0078. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Strable J., Scanlon M. J. (2009) Cold Spring Harb. Protoc. 4(10), p. 1 

[2] Adimala N., Qian H., Wang H. (2019) Environ. Monit. Assess. 191(4), p. 246 

[3] Kumar V., Singh J., Kumar P. (2019) Agr. Environ. Media 1(4), p. 38 

[4] Amen R., Bashir H., Bibi I. et al. (2020) Chem. Eng. J. 396, p. 125195 



 

443 
 

[5] Natasha, Bibi I., Shadid M. et al. (2021) J. Hazard. Mater. 402, p. 124074 

[6] Bathoova M., Bokor B., Soukup M., et al. (2018) Plant Pathol. 67(9), p. 1891 

[7] Chérif M., Asselin A., Bélanger R. R. (1994) Mol. Plant Pathol. 84(3), p. 236 

[8] Smirnov O., Kosyan A., Kosyk O. (2012) Stud. Biol. 6(3), p. 247 

[9] Vogt T. (2010) Mol. Plant 3(1), p. 2 

[10] Nugroho L. H., Verberne M. C., Verpoorte R. (2002) Plant Physiol. Biochem. 40(9), p. 

755 

[11] Chaman M. E., Copaja, S. V, Argandona V. H. (2003). J. Agric. Food Chem. 51(8), p. 

2227 

[12] Pawlak-Sprada S., Arasimowicz-Jelonek M., Podgórska M., et al. (2011) Acta Biochim. 

Pol. 58(2), p. 211 

[13] Smirnov O. E., Kosyan A. M., Kosyk O. I., et al. (2015) Ukr. Biochem. J. 87(6), p. 129 

[14] Gould K. S., Mckelvie J., Markham, K. R. (2002) Plant, Cell Environ. 25(10), p. 1261 

[15] Nagata T., Todoriki S., Masumizu, T., et al. (2003) J. Agric. Food Chem. 51(10), p. 2992 

[16] Teng S., Keurentjes J., Bentsink L., et al. (2005) Plant Physiol. 139(4), p. 1840 

[17] Hoagland D. R., Aarnon D. I. (1950) Calif. Agric. Exper. Stat. 347, 1 

[18] Bradford M. M. (1976) Anal. Biochem. 72(1–2), p. 248 

[19] Hodgins D. S. (1971) J. Biol. Chem. 246(9), 2977 

[20] Havir E. A., Hanson K. R. (1970) L-Phenylalanine ammonia-lyase (potato tubers). In: 

Tabor H., Tabor C. W. (eds.) Methods in Enzymology. Vol. 17A. Academic Press, New 

York, USA, p. 575 

[21] Neff M. M., Chory J. (1998) Plant Physiol. 118(1), p. 27 

[22] Livak K. J., Schmittgen T. D. (2001) Methods 25(4), p. 402 

[23] Luan H, Niu CH., Nie X., et al. (2022) Plants 11, p. 445 

[24] Traversar S., Pistelli L., Del Ministro B., et al. (2021) Plant Physiol. Biochem. 166, p. 

1014 

[25] Amiri J., Entesari S., Delavar K., et al. (2012) World Acad. Sci. Eng. Technol. 62, p. 242 

  



 

444 
 

Veľkosť genómu vybraných hydrofytov Bratislavy 
 

Natália Mokrášová, Silvia Kubalová, Michal Hrabovský 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39, 

811 02 Bratislava, Slovenská republika; mokrasovanatalia@gmail.com 

 

 

Abstract 

Genome size of selected hydrophytes of Bratislava 

Surroundings of Bratislava city offer broad scale of biotopes suitable for hydrophytes 

fromcommonspecies to rare ones, such as Danube river arms and terrain depressions or artificial canals and gravel 

pits, fromdistant city districtsof Čunovo and Rusovceto urban zone of Petržalka city district. Genome size is the 

key to the many unsolved taxonomical, ecological and evolutionary questions within such a complicated group as 

hydrophytes. The main aim of this study was to estimate genome size of rare plant species and compare it with 

foreign estimations. 

 

Keywords: genome size; hydrophytes; Bratislava 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vodné rastliny, známe aj ako hydrofyty predstavujú jednu z taxonomicky 

najkomplikovanejších skupín organizmov, kvôli mnohým morfologickým adaptáciám na život 

vo vodnom prostredí [1]. Dané vlastnosti robia klasifikáciu náročnou a vývoj podobných 

znakov u nepríbuzných taxónov klasifikáciu ešte sťažuje [1 – 4]. Medzi hydrofytmi je aj vysoké 

percento polyploidov [1, 5, 6]. 

Ramenná sústava Dunaja ponúka pestrú škálu biotopov pre rôzne druhy hydrofytov, od 

bežných až po kriticky ohrozené taxóny. Cieľom projektu bolo určiť veľkosť genómu vzácnych 

hydrofytov a porovnať ju s hodnotami veľkosti genómu daných druhov v zahraničných 

databázach [7, 8]. 

 

Materiál a metódy 

Odber materiálu 

Vzorky rastlín boli odobraté z ramennej sústavy Dunaja v bratislavských mestských 

častiach Petržalka, Rusovce a Čunovo. Nakoľko sa jedná o druhy, ktoré sú uvedené 

v Červenom zozname výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska [9], odoberané boli iba 

minimálne množstvá rastlinného materiálu [10] postačujúce na cytometrické analýzy, bez 

poškodenia jedincov daného druhu (s výnimkou Wolffia arrizha), a to na konci vegetačnej 

sezóny. 
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Meranie veľkosti genómu 

Veľkosť genómu bola určená pomocou prietokovej cytometrie štandardnými spôsobmi 

[11, 12]. Prietoková cytometria je efektívna metóda určená na analýzu obsahu DNA v jadre 

buniek. Vzorky rastlín so známym počtom chromozómov sa analyzujú súčasne s referenčným 

štandardom. Referenčný štandard je rastlina, ktorej veľkosť genómu je známa a mala by byť 

podobná veľkosti genómu analyzovanej vzorky [12]. Veľkosť genómu sa určuje z pomerov 

hodnôt vrcholov G1 fázy analyzovaného druhu a štandardu v pikogramoch [pg]. Ako 

referenčný štandard boli zvolené druhy Bellis perennis [3,159 pg; 13], Vinca minor [1,386 pg] 

a odroda druhu Solanum lycoperdisum Stupické polní rané [1,83 pg]. Jadrá vzoriek 

a štandardov bolispoločne izolované v roztoku RNázy a propídium jodidu (PI). Následne bola 

jadrová suspenzia inkubovaná v tme pri izbovej teplote po dobu 20 minút. Po inkubácii boli 

vzorky analyzované prietokovým cytometrom a bola určená veľkosť jadrového genómu. 

 

 

 
Obr. 1. Prietokový cytometer Prietokový cytometer Sysmex na Katedre botaniky PríF UK Bratislava 

 

Názvoslovie rastlín je uvedené podľa Marholda a Hindáka[14]. 
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Výsledky a diskusia 

Veľkosť genómu bola určená z nasledovného vzťahu 

 

2C =  
hodnota vrcholu vzorky v G1 fáz𝑒

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑟𝑐ℎ𝑜𝑙𝑢 š𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑢 𝑣 𝐺1 𝑓á𝑧𝑒
× 2𝐶 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 š𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑢 [𝑝𝑔]    [I.] 

 

Hodnoty sú zosumarizované v Tab.1. Hodnoty veľkosti genómu zo zahraničných 

databáz sú skompletizované v Tab. 2. 

 

Tab. 1. Veľkosť genómu vybraných druhov hydrofytov, vlastné merania Veľkosť genómu je uvádzaná 

v pikogramoch [pg], v tabuľke sú uvedené informácie o štandarde, mieste odberu a veľkosti genómu 

 

Miesto odberu Druh Použitý interný 

referenčný 

štandard 

2C [pg] 

štandard 

2C [pg] druh 1C [pg] druh 

Chorvátske 

rameno, 

Technopol 

Apium repens Bellis perennis 3,159 0,98687907 

 

0,493439535 

 

Rusovský 

kanál, Gerulata 

Groenlandia 

densa 

Bellis perennis 3,159 0,651348228 

 

0,325674114 

 

Rusovský 

kanál, Gerulata 

Groenlandia 

densa 

Vinca minor 1,386 0,637095956 

 

0,318547978 

 

Chorvátske 

rameno, 

Kaufland 

Hippuris 

vulgaris 

Solanum 

lycopersicum 

Stupické polní 

rané 

1,83 1,192948704 

 

0,596474352 

 

Chorvátske 

rameno, 

nemocnica 

Antolská 

Hippuris 

vulgaris 

Bellis perennis 3,159 1,290016309 

 

0,645008154 

 

Čunovo Wolffia arrhiza Bellis perennis 3,159 3,963323942 

 

1,981661971 

 

Čunovo Wolffia arrhiza Bellis perennis 3,159 3,989191299 

 

1,99459565 

 

 

Tab. 2. Veľkosť genómu vybraných druhov hydrofytov Hodnoty zo zahraničných databáz. 

 

Druh Veľkosť genómu (2C) v pg podľa 

pladias.cz 

Veľkosť genómu (2C) v pg 

podľa 

https://cvalues.science.kew.or

g/search 

Apium repens - - 

Groenlandia densa 0,275 - 

Hippuris vulgaris 1,19 - 

Wolffia arrhiza 4,138 3,27 

 

Veľkosť genómu zelera plazivého (Apium repens)pre oblasť Slovenska a Česka bola 

prvý krát určená našimi meraniami, pre Európu je známa len hodnota z Holandska 
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2C = 1,34 pg [15]. 

Veľkosť genómu červenačky hustolistej (Groenlandia densa) nie je evidovaná v Plant 

DNA C-values database, 2C hodnota z českej databázy Pladias je 0,275 pg, 2C hodnota 

z holandskej databázy je 0,51 pg [15]. Naše namerané 2C hodnoty z dvoch lokalít sú 0,63 pg 

a 0,65 pg. 

Veľkosť genómu truskavca obyčajného (Hippuris vulgaris) z nášho územia je rovnaká 

ako v českej databáze, 2C hodnota truskavca z holandskej databázy je 1,38pg. 

Veľkosť genómu drobuľky bezkoreňovej (Wolffia arrhiza) sa líši v každej použitej 

databáze. Naše merania určili 2C = 3,96 pg, resp. 3,99 pg, 2C hodnota z Pladias je 4,138 pg, 

2C z Plant DNA C-values database je 3,17 pg a hodnota z holandskej databázy je 4,51 pg. 

 

 

 
Obr. 2. Apium repens Zeler plazivý na brehu Chorvátskeho ramena pri Technopole v Petržalke 

 

 

 
Obr. 3.Groenlandia densa Červenačka hustolistá v Rusoveckom kanáli 
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Záver 

Veľkosť genómu hydrofytov je dôležitým taxonomickým znakom pri determinácii 

takto taxonomicky komplikovanej skupiny organizmov. Naše merania predstavujú prvé dáta 

o veľkosti genómu vodných rastlín na území Slovenska. 
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Abstract 

The effect of replication initiation protein mutation on expression and replication control 

The replication initiation protein RepE is essential during F plasmid replication and this protein is 

encoded by repE gene. An interesting feature of this protein is that it occurs in two forms in the cell, monomeric 

and dimeric. The duality of this protein is closely related to the copy number of the F plasmid. It is clear from 

previous publication that by introducing of a single point mutation we are able to significantly increase the 

monomeric form of the replication initiation protein. Such an increase should also be reflected in the overall 

increase in plasmid copy number. Based on this publication, we constructed a plasmid pFE11 carrying repE gene 

with a specific R118P mutation. We verified the effect of this mutation at the level of gene expresion and also at 

the level of copy number of plasmid carrying this gene. 

 

Keywords: F plasmid; replication initiation protein; dual form of RepE protein  

 

Úvod a formulácia cieľa 

F plazmid je konjugatívny plazmid veľmi často využívaný v biotechnológiách ako 

vektor pre rôzne účely. Tento plazmid sa v bunke vyskytuje v jednej, maximálne dvoch 

kópiách na bunku a pre svoju replikáciu vyžaduje dva hlavné elementy – iniciačný replikačný 

proteín RepE a počiatok replikácie oriS [1]. 

Aby si tento plazmid zachoval svoju nízku kópiovosť zapája viacero regulačných 

mechanizmov. Jedným zaujímavým mechanizmom je, že tento proteín funguje ako iniciátor 

replikácie, ale zároveň má funkciu represora, kedy sa vie viazať pred vlastný promotór 

a inhibovať tak svoju expresiu. Princíp spočíva v tom, že tento proteín sa v bunke môže 

nachádzať v monomérnej ale aj dimérnej forme a prítomnosť konkrétnej formy určí, či sa 

plazmid bude replikovať alebo nie [2]. 

Z dostupnej literatúry je zrejmé, že zavedenie jednobodovej mutácie R118P, kedy sa 

zámenou jedného nukleotidu (CGA-CCA) v pozícii 188 aminokyseliny zamení arginín za 

prolín, je možné signifikantne navýšiť výskyt monomérnej formy replikačného iniciačného 

proteín RepE [3]. 

V našej práci sme na základe daných poznatkov pripravili mutovaný RepE proteín 

a účinok tejto mutácie overili jednak na úrovni počtu kópii plazmidu nesúceho gén pre tento 
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proteín a taktiež na úrovni zmeny expresie tohto génu. Za týmto účelom sme využili dve 

nezávislé metódy. Prvá spočíva vo kvantifikácii počtu kópii plazmidu na základe výstupu 

z elektroforézy, kde sa počet kópii určí na základe molekulárneho štandardu. Druhá metóda 

spočíva v kvantifikácii expresie repE génu na základe Real Time PCR [4]. 

 

Materiál a metódy 

V našej práci sme využili nasledovné materiály a metódy. 

  

Tab. 1. Použité bakteriálne kmene a plazmidové vektory 

 

Názov Charakteristika Zdroj 

Escherichia coli DH5α F- φ80 lacZ∆M15∆ lacZYA-argF 

U196 endA1 hsdR17(rk-mk+) 

recA1 supE44 thi-1 gyrA96 relA1 

phoA 

Invitrogen 

pFE10 CmR, pBR ori, repE,  Táto práca 

pFO1 oriS, parB, AmpR Táto práca 

pFE11 CmR, pBR ori, repEmut, Táto práca  

 

Tab. 2. Zoznam použitých enzýmov 

 

Názov  Názov Zdroj 

Restrikčné endonukleázy FspAI 

PstI 

EcoNI 

New England Biolabs 

DNA polymerázy  Q5 Hot Start High-Fidelity DNA 

Polymerase 

New England Biolabs 

Iné T4 DNA ligáza 

Shrimp alkalická fosfatáza (rSAP) 

New England Biolabs 

New England Biolabs  

 

Všetky PCR reakcie vykonané v tejto práci DNA polymerázou Q5 Hot Start High-

Fidelity DNA Polymerase (New England Biolabs) boli namiešané podľa pokynov výrobcu. 
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Tab. 3. Primery použité pri práci  

 

Názov Použitie Sekvencia 

RepE118F Zavedenie mutácie 

R118P do repE génu 

CCTTGGTTTATCAAACCTGCGCACAGTCCA 

RepE118R Zavedenie mutácie 

R118P do repE génu 

TGGACTGTGCGCAGGTTTGATAAACCAAGG 

EBsu36I L 

 

Zavedenie mutácie 

R118P do repE génu 

CCCCCCAATTGACAGATCCATGTGAAGTGTGA

CAAGTTTTTAG 

repErrnB P Zavedenie mutácie 

R118P do repE génu 

GCCTTTCGTTTTATTTGCTATCCTGTCGTCATG

GAAGTGATATCGC 

 

Tab.4. Kity použité pri práci 

 

Názov kitu Použitie Zdroj 

NucleoSpin® Gel and PCR 

Clean-up 

Prečistenie PCR reakcie Machery-Nagel 

QIAprep Spin® Miniprep Kit Izolácia plazmidovej DNA Qiagene 

 

Tab. 5. Amplifikačný program použitý pri PCR reakciách 

 

Krok Počet opakovaní Teplota Čas 

Počiatočná 

denaturácia 

1x 98 °C 120 sekúnd 

Denaturácia 30x 98 °C 30 sekúnd 

Anelácia 

primerov 

30x  55°C 30 sekúnd 

Polymerizácia 30x 72 °C 30 sekúnd/kb 

Záverečná 

polymerizácia 

1x 72 °C 120 sekúnd 

Chladenie 1x 4 °C ∞ 

 

 

 
Obr.1. Mapy plazmidov pFE10 (vľavo) a pFO1 (vpravo) 

 

Výsledky a diskusia 

Príprava plazmidu pFE11 
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Plazmid pFE11 nesúci repE gén s mutáciou R118P sme pripravili pomocou PCR. PCR 

prebehla v dvoch krokoch. Najprv sme si z plazmidu pFE10 amplifikovali dva fragmenty 

pomocou vnútorných primerov zavádzajúcich danú jednobodovú zámenu. Tieto fragmenty 

sme následne spojili pomocou fúznej PCR. Takto pripravený fragment a rovnako aj pFE10 

plazmid sme poštiepili restrikčnými endonukleázami PstI a EcoNI a následne sme daný 

fragment ligovali do poštiepeného vektora. Ligáciu sme natransformovali do buniek 

Escherichia coli DH5α. Po izolácii sme pozitívnych rekombinantov selektovali pomocou 

restrikčnej analýzy (Obr. 1), kedy zavedením tejto mutácie vypadlo štiepne miesto pre FspAI. 

Po restrikčnej analýze sme si plazmid overili sekvenovaním.  

 

 
 

Obr.2. Restrikčná analýza plazmidu pFE11 

1. 1kb DNA ladder, 2. neštiepený pFE10, 3. štiepený pFE10, 4.-15. štiepené klony 1-12, 16. 

neštiepený klon 1 

 

Overenie vplyvu mutácie na kópiovosť plazmidu 

Z  literatúry vychádza, že daná mutácia by mala zvýšiť výskyt monomérnej formy 

replikačného iniciačného proteínu oproti dimérnej, ktorá reprimuje vlastný promotór. Vplyv 

tejto mutácie sme sledovali na systéme dvoch plazmidov, kde sme dokázali oddeliť replikačné 

elementy plazmidu, a dokázali, že replikácia funguje s pozície trans. Počet kópii plazmidu sme 

kvantifikovali pomocou intenzity fragmentov porovnávanej s intenzitou jednotlivých bandov 

molekulového štandardu so známou koncentráciou (Obr. 2). Analýzu sme vykonávali 

spracovaním gélu z elektroforézy v programe GeneTools. Tabuľka 5 predstavuje vypočítané 

absolútne hodnoty počtu kópii plazmidov na jednu bunku. Z pomeru jednotlivých hodnôt pre 

pFE10+pFO1/pFE11+pFO1 sledujeme až 8-násobný nárast počtu kópii plazmidu pFO1 

v prípade pFE11, z čoho usudzujeme, že táto mutácia má vplyv na počet kópii plazmidu.  

Overenie vplyvu mutácie na mieru expresie génu repE 

Mutáciu sme overili aj na úrovni expresie génu repE. Túto expresiu sme overovali 
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pomocou qPCR, kedy sme postupovali podľa metódy Pfaffl a kol [4]V tejto metóde sa miery 

expresie génu záujmu určuje voči expresii štandardného génu. My sme mieru expresie génu 

repE sme porovnali voči trom E. coli štandardným génom cysG, hcaT a rpoA. Takýmto 

spôsobom sme stanovili mieru expresie génu repE prípade pFE10 aj pFE11 a porovnaním 

týchto hodnôt sme sledovali až 7-násobne zvýšenú mieru expresie génu repE v prípade pFE11 

(Obr. 4). Z tohto výsledku sa domnievame, že táto mutácia má vplyv aj na mieru expresie 

replikačného iniciačného proteínu. 

 

Tab. 6. Počet kópii plazmidu na bunku u konštruktov s mutovaným génom repE 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3. Vplyv mutácie R118P v proteíne RepE na počet kópii plazmidu 

Vľavo: 1. superšpiralizovaný DNA ladder, 2. pFE10 + pFO1 klon 1, 3. pFE10 + pFO1 klon 2, 5. 

pFE11 + pFO1 klon 1, 6. pFE11 + pFO1 klon 2; Vpravo: grafické znázornenie koncentrácii jednotlivých 

plazmidov, zelená – dráha 3, čierna – dráha 5 

 

Názov 

vzorky 

pFE10 

klon 1 

pFE10 

klon 2 

pFE11 

klon 1 

pFE11 

klon 2 

pFE10 + 

pFO1 

klon 1 

pFE10 + 

pFO1 

klon 2 

pFE11 + 

pFO1 

klon 1 

pFE11 + 

pFO1 

klon 2 

Počet 

kópii 

plazmidu 

na bunku 

17,4 

 

18,1 

 

31,1 

 

32,9 

 

4,4 

 

3,9 

 

61,9 

 

63,8 
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Obr.4. Porovnanie miery expresie repE génu  

 

Záver 

Pripravili sme plazmid pFE11 nesúci gén repE s mutáciou R118P. Účinok tejto mutácie 

sme overili dvoma nezávislými metódami. V prvej metóde sme kvantifikovali počet kópii 

plazmidu a sledovali až 8-násobný nárast počtu kópii plazmidu v prípade mutovaného génu 

oproti pôvodnému. V druhej metóde sme merali mieru expresie repE génu a sledovali až 7-

násobný nárast expresie tohto génu v prípade mutovaného génu. Z týchto výsledkov 

usudzujeme, že daná mutácia má vplyv na expresiu génu repE a rovnako aj na reguláciu 

replikácie plazmidu nesúceho tento gén. Znížením koncentrácie dimérnej formy RepE proteínu 

sme navýšili expresiu repE génu a zároveň zvýšením monomérnej formy RepE proteínu 

navýšili počet kópii testovaného plazmidu. Potvrdili sme hypotézu duálnej funkcie RepE 

proteínu v závislosti od jeho mérnosti, ktorá bola spomínaná v predošlých štúdiách.  
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Abstract 

Methylation of mRNA is a conserved mechanism of gene expression control, present across eukaryotic 

lineages. Arabidopsis thaliana mutants lacking core components of the m6A methylosome, the MTA and FIP37, 

are embryo lethal, and complemented rescues show massive over-proliferation of shoot apical meristem. Core 

components of the m6A methylosome are also conserved in the moss Physcomitrium patens, a representative of 

early land plants. To analyze evolutionarily conserved components of the m6A RNA modifications, we generated 

P. patens knockouts of the MTA and FIP37 genes. We show that the mutants are not affected in gametophyte 

development but are unable to produce sporophytes. Analytical crossing with fluorescent transgenic strains 

revealed male sterility in both mta and fip37 mutants. The m6A RNA modification has been implicated in 

pollen development in rice, which hints at both the diverse and conserved roles of this epigenetic mechanism in 

land plants. 

 

Keywords: development; FIP37; m6A; male sterility; mRNA methylation; MTA; P. patens 

 

Introduction and Objectives 

Epigenetic modifications of DNA and RNA represent an evolutionarily conserved 

mechanism of gene expression control observed in all eukaryotes. Among RNA epigenetic 

modifications, methylation of the sixth carbon atom in adenine (m6A) molecules is the most 

prevalent [1]. Methylation of mRNA molecules plays a critical role in a range of processes 

such as embryo development, stem cell control, flowering, and reproduction of plants [2]. 

Adenine methylation is catalyzed by a conserved set of writer enzymes with methyltransferase 

activity. Those enzymes commonly organize into methylosome complex inhabiting cell 

nucleus. Methylosome itself is composed of core subunits such as MTA, MTB, and FIP37, and 

a few accessory subunits such as HAKAI or VIRILIZER, which ensure proper localization and 

activity of the methylosome. Demethylation is ensured by eraser enzymes belonging to the 

ALKBH family, which are especially diverse in plants. Proteins known as readers are 

responsible for the biological readout of the m6A modification, and in plants, they are 

represented by YTH domain-containing family. Most of the components show a striking 

similarity between plants and mammals [3, 4]. 
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Analysis showed that knockouts of any of the core methyltransferase enzymes in 

angiosperm plants result in embryo lethality, while complemented rescues and knockdown 

mutants show a range of developmental defects. Embryo-driven expression of FIP37 in 

Arabidopsis thaliana fip37 mutant cause massive shoot apical meristem proliferation in adult 

plants, the same phenotype is observed in the case of MTA artificial microRNA (amiRNA) 

silencing. Genetic analyses contributed this phenotype to aberrant expression of key meristem 

regulators such as WUS and STM causing an imbalance between stem cell division and 

differentiation and eventually to the death of the plant in the seedling stage [5]. 

The role of m6A in diverse developmental and physiological contexts remains elusive. 

Therefore, we chose Physcomitrium patens as a representative of 450 million years ago 

diverged lineage of land plants to identify evolutionarily conserved components of the m6A 

RNA methylation pathway. Since meristems of angiosperms and mosses are very different 

(multicellular versus unicellular), we first aimed to reveal the role of such epigenetic regulation 

in single stem cell function during moss gametophore development. To answer this question, 

we created P. patens FIP37 and MTA deletion mutants. We then analyzed the phenotype of the 

mutants to better understand the role of m6A modification in lower plants and put it into the 

evolutionary context. 

 

Materials and methods 

Plant material and cultivation. Physcomitrium patens Gransden strain was used as a 

wild-type (WT) control. We generated P. patens mta and fip37 mutants, where the core 

subunits of the RNA methylosome complex were deleted. We also used a fluorescent line of 

P. paten Vx-dsRed [6] and known male-sterile mutant ccdc39 [7]. All plants were cultivated on 

solid BCD(A) media and soil blocks under standard conditions according to Cove et al., 2009 

[8]. Individual lines used in the outcrossing experiment were mixed in a 1/1 ratio and inoculated 

to Jiffy-7® Peat Pellets. After gametophores reached maturity, we exposed the plants to short-

day conditions to induce gametogenesis. Once gametangia started to appear, we irrigated the 

plants with water to facilitate fertilization. The details of this procedure are explained in [6]. 

Knockout constructs preparation. We used plasmid pBNRF [9] to prepare the knockout 

constructs. PpFIP37 and PpMTA gene targeting sequences (5’ TS and 3’ TS) were amplified 

by PCR and gel-purified using QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit according to the 

manufacturer’s instructions. The pBNRF was linearized using the AvrII-XhoI restriction 

enzymes for 5’ TS insertion and SpeI-AscI for 3’TS insertion. We used In-Fusion cloning to 
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clone inserts into the vector. The FIP-KO and MTA-KO constructs were amplified in Stellar™ 

Competent cells, and the constructs were extracted by QIAGEN Plasmid Midi Kit according 

to the manufacturer’s instructions. Before plant transformation, the constructs were digested 

using AvrII and AscI restriction enzymes. 

Protoplast transfection and selection of transformants. Protoplasts were isolated from 

wild-type P. patens and used for polyethylene glycol-mediated transfection. Transformants 

were selected on BCDA medium supplemented with G418 antibiotic and genotyped by PCR. 

PCR genotyping. Plants were genotyped using the Phire Plant Direct PCR Kit (Thermo 

Fisher Scientific). Genotyping was divided into two steps. First, we screened for the absence 

of MTA and FIP37 coding sequences using P1-P2 and P1a-P2a primer pairs, respectively. 

Next, we verified the 5’ and 3’ insertion of the construct using the primers P3(a)-P4(a) and 

P5(a)-P6(a) primer pairs. Primers are depicted in Fig. 1 and Fig. 2 below. 

Phenotype analysis and analytical crossing. Phenotype analyses were carried out using 

the Fluorescent Stereo Microscope Leica M165 FC equipped with the Olympus DP72 and 

Leica Pixel Shift Camera DMC6200. 

 

Results and discussion 

Preparation of P. patens mta and fip37 lines 

We used targeted gene deletion to generate PpFIP37 and PpMTA knockout mutants. 

PCR genotyping was used to screen for integration of the FIP37-KO and MTA-KO constructs. 

Primers P1a and P2a respectively should produce no amplicon in case of successful integration 

of the FIP37-KO construct (Fig. 1a, b). To test the 5’ insertion of FIP37-KO into the genome 

we used the primers P3a and P4 (Fig. 1c). Similarly, to test the 3’ insertion of FIP37-KO we 

used primers P5 and P6a in fip37 regenerants (Fig. 1c). 

We approached the genotyping of MTA-KO transformed plants the same way (Fig. 2a, 

b). We used primers P1 and P2 to confirm the absence of the gene coding sequence from the 

genome, and WT as a positive control (Fig. 2a). We did another set of PCR reactions to confirm 

the correct 5’ end insertion (Fig. 2c). For testing MTA-KO 3’ insertion into the loci we used 

the primers marked as P5 and P6 (Fig. 2c). 
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Fig. 1. Schematic representation of FIP-KO construct insertion to the FIP37 gene locus 

a) FIP 37 gene locus with primers P1a and P2a also showing the expected loci of 5’ TS and 3’ TS insertion 

(transparent rectangles). b) pBNRF based FIP-KO construct consisting of FIP 5’ and 3’ TS visualized in yellow, 

LoxP sites visualized in blue, and a resistance cassette composed of 35S promoter NptII coding sequence and 

terminator. c) Genetic loci of FIP37 after successful incorporation of the FIP-KO construct with primers P3a, 

P4, and P5, P6a used for PCR genotyping 

 

 
 

Fig. 2. Schematic representation of MTA-KO construct insertion to the MTA gene locus 

a) MTA gene locus with primers P1 and P2 also showing the expected loci of 5’ TS and 3’ TS insertion 

(transparent rectangles). b) pBNRF based MTA-KO construct consisting of MTA 5’ and 3’ TS visualized in 

yellow, LoxP sites visualized in blue, and a resistance cassette composed of 35S promoter NptII coding 

sequence and terminator. c) Genetic loci of MTA after successful incorporation of the MTA construct with 

primers P3, P4 used for 5’ insertion and P5, P6 used for 3’ 

 

The lack of FIP37 and MTA does not affect gametophyte development in P. patens 

Based on PCR genotyping, several mutant lines were identified. For further analyses, 

we used fip37 line 33 (fip33) and mta line 5 (mta5). No major morphological differences 

were observed during gametophyte development of both mutants when compared to WT plants 

(Fig. 3a, b). Comparative analysis also showed no difference in induction of gametogenesis 

and all lines formed the reproductive organs (gametangia) as expected without any visible 

aberrations (Fig. 3c). However, if left sufficiently long under permissive conditions, plants in 

the WT background self-fertilized and produced the sporophytes (diploid phase of moss 
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lifecycle). Even after extensive periods spent in permissive conditions, we never observed the 

formation of the sporophytes in mutant lines. This has two common causes, either mutants are 

sterile, or they display zygotic lethality associated with loss of the MTA and FIP37 genes. To 

test both hypotheses, we did analytical outcrossing, which reveals the parental origin of the 

sterility. 

 

 
 

Fig. 3. Phenotype analysis of knockout mutants 

a) Two weeks old cultures of WT plants and the fip33, mta5 mutants. b) Isolated gametophores of WT and 

mutant lines. c) Reproductive organs (antheridia 9and archegonia) of WT and fip33, mta5 mutants. d) 

Sporophyte capsule at the apex of WT gametophore. Crosses represent absence of sporophytes in fip33, mta5 

mutants. e) Results of analytical outcrossing with fluorescently tagged line Vx-dsRed, 

fip33 and mta5. Vx-dsRed strain represents a potent male. The presence of red hybrid sporophytes on both 

mutant lines implies that fip37 and mta mutants of P. patens suffer from male sterility 

 

The lack of FIP37 and MTA subunits of m6A RNA methylosome causes male sterility in 

P. patens 

The mta5 and fip33 lines are unable to develop sporophytes, although gametangia 

are present.  Using the strains with known fertility status, we pinpointed the origin of the mta5 

and fip  mutant sterility. Outcrosses with fluorescent line Vx-dsRed (potent male) led to the 

development of the hybrid red fluorescent sporophytes on our mutant gametophores (Fig. 3e). 

We did not observe any outcrosses when our mutants were partnered with the male sterile line 

ccdc39 (data not shown here). This shows that the mutant’s eggs are fertile, however, they are 
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unable to self-fertilize or fertilize other lines via male gametes. Thus, we confirmed that mta5 

and fip  lines are male sterile, and that absence of sporophyte is not caused by zygotic 

lethality. This finding is strikingly similar to the recent studies, which connected m6A 

modification with pollen development in rice [10, 11]. Similarities between rice knockdowns 

and P. patens FIP37 and MTA knockout mutants can point to the conserved ancestral roles of 

m6A across the plant kingdom. However, when our findings are observed in the context of stem 

cell identity control in A. thaliana [5], it is possible that the rise of flowering plants led to the 

functional diversification of m6A controlled processes. 

 

Conclusion 

P. patens FIP37 and MTA knockout mutants display specific phenotype caused by the 

loss of corresponding genes. Although gametophytes and gametangia look morphologically 

normal, they fail to form sporophytes. Our experiments revealed that the mutants suffer from 

male sterility. We aim to further investigate the phenotype’s background to identify affected 

downstream molecular factors using methylome sequencing. 
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Abstract 

Understanding the metabolic alterations caused by viral infections represents the first step in the 

development of antiviral drugs targeting metabolic pathways required for successful infection. Replication of the 

lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV), as the replication of all viruses, depends entirely on the host cell's 

metabolomic machinery. Our research has already shown that LCMV infection alters fatty acid synthesis. 

Palmitate, the end-product of this pathway, has many roles in the cell, including phospholipid synthesis, protein 

palmitoylation, and energy production. Since LCMV infection significantly increases the expression of fatty acid 

synthase (FASN) 72 hours after infection, we decided to use C75 to inhibit this enzyme. FASN inhibition resulted 

in a 20-fold decrease in viral titer, thus confirming that fatty acids are essential for LCMV replication. LCMV 

kinetics in C75-treated cells showed that FASN activity is required throughout the entire replication cycle. 

 

Keywords: LCMV; fatty acid synthesis; lipid metabolism; virus infection; metabolism alterations 

 

Introduction and Objectives 

Metabolic reprogramming is a well-studied area of research, mainly regarding 

alterations in metabolic pathways in cancer cells. Over the last few decades, it has been 

observed that viral infections similarly affect host cell metabolism as cancer cells. Since then, 

virus-host interactions have attracted the attention of many researchers. Numerous studies have 

shown that viruses exploit metabolic pathways such as glycolysis, glutaminolysis, and lipid 

metabolism to produce virion components and energy for replication. Lipids represent a group 

of macromolecules of particular importance to the replication of viruses since they are required 

during every step of the viral life cycle. As they are the main constituents of the cellular 

membrane, lipids vastly affect the entry of various viruses. In addition, some viruses use lipids 

as receptors. Lipid droplets are often used as sites of viral replication and storage of viral 

proteins. Moreover, many viruses require posttranslational lipid modifications to aid their 

interactions with cellular membranes [1]. 

Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) is a prototypic virus of the Arenaviridae 

family, which comprises viruses causing hemorrhagic fever, such as Lassa, Junín, and 

Machupo virus. LCMV infection, although not as deadly as infection with the beforementioned 

viruses, is of particular danger to transplant recipients and pregnant women. It has been shown 

that LCMV infection during the first trimester of pregnancy often leads to spontaneous 
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abortion, while the infection during the last two trimesters causes severe fetus malformations 

[2]. To this day, there is no effective vaccine against LCMV available. The only antiviral drug 

used to treat LCMV infection is the nucleoside analog ribavirin; however, it is only partially 

effective and accompanied by numeral side effects. Recently, we have shown that LCMV 

exploits fatty acid synthesis during its life cycle. Inhibition of acetyl-CoA carboxylase (ACC), 

a rate-limiting enzyme in fatty acid synthesis, reduces LCMV viral titer, indicating that this 

pathway is important for virus propagation [3]. Here, we focused on the importance of fatty 

acid synthase (FASN), the successive enzyme in the fatty acid synthesis pathway, in LCMV 

replication. The main objectives of the presented study were: (i) to analyze the FASN 

expression during the distinct stages of acute LCMV infection and (ii) to determine the effect 

of pharmacological inhibition of this enzyme on infectious virion production. Our research 

could contribute to the development of antiviral drugs that target the components of cellular 

metabolism instead of viral particles, thus avoiding the occurrence of selective pressure on the 

virus. 

 

Materials and methods 

Cell cultures and virus infection. Human fetal lung fibroblast cells (MRC-5) were 

maintained in Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) supplemented with 10% fetal calf 

serum (FCS) and 50 μg/ml gentamicin. African green monkey kidney cells (VERO E6) were 

maintained in DMEM supplemented with 5% FCS and 50 μg/ml gentamicin. Cell cycle 

synchronization was done by placing the cells in serum-free DMEM for approximately 24 h 

before infection. 

RNA isolation and reverse transcription. Total RNA was isolated at 4, 24 and 72 hours 

post-infection (hpi) using RNeasy Mini Kit (Qiagen) following the manufacturer’s instructions. 

RNA to cDNA was reversely transcribed using a High-Capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit (Thermo Fisher Scientific) following the manufacturer’s instructions.    

Quantitative PCR (qPCR). Quantitative PCR was done using SYBR Green PCR Master 

Mix (Applied Biosystems) on Step One™ (Applied Biosystems). The results were used to 

measure the expression of the gene coding for FASN. Changes in expression were calculated 

using the ΔΔCt method using β-actin as an endogenous control.  

Pharmacological inhibition. MRC-5 cells were LCMV (ARM)-infected at MOI of 3 

for 90 min. After the infection, the cells were washed, and DMEM supplemented with 10% 

dialyzed fetal bovine serum (DFBS) and 50, 75, or 100 μM C75 was added. DMEM 

supplemented with 10% DFBS and DMSO was used as control. After 24 h, the media were 
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collected, centrifuged, and the supernatant was stored at -80 °C. In the case of kinetics, MRC-

5 cells were infected as previously described. Then, 100 μM C75 was added every two hours 

for 24 hours. After 24 h, the media were collected, centrifuged, and the supernatant was stored 

at -80 °C. 

Focus forming assay. VERO E6 cells were seeded in 12-well plates and inoculated with 

ten-fold serial dilutions of supernatants from previously collected media. Following 90 min of 

viral adsorption, the cells were washed, and carboxymethyl cellulose dissolved in DMEM 

supplemented with 5% FCS was added. After 72 h incubation, the cells were fixed in methanol 

for 15 min at -20 °C and washed. Saturation of non-specific binding sites was performed by 

incubation in 3% BSA for 1 h. After saturation, the cells were incubated with a primary 

monoclonal antibody against LCMV nucleoprotein (M87) for 1 h. Then, the cells were washed 

and incubated with a peroxidase-labeled secondary antibody for 45 min. After incubation, the 

cells were rinsed, and focus forming units (FFU) were visualized using enhanced 

chemiluminescence (ECL) on IVIS® SpectrumCT Imaging System (Caliper LifeSciences).  

Cell viability. Cell viability was measured using LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell 

Stain Kits according to the manufacturer’s manual. 

Statistical data analysis. Statistical analysis was performed using GraphPad Prism 8 

software for Windows. In the case of pharmacological inhibition, the one-way ANOVA test 

was used to analyze significant differences between various groups. For measuring gene 

expression, a two-tailed unpaired T-test was used to analyze significant differences between 

two cell groups, with P<0.05 considered significant. 

 

Results and discussion 

Fatty acid synthase (FASN) is a multi-enzyme protein catalyzing the condensation of 

acetyl-CoA and malonyl-CoA, which results in the synthesis of palmitate, the simplest fatty 

acid. Generated palmitate serves as a precursor for the synthesis of longer fatty acids, which 

have numerous functions in cells. To measure the impact of LCMV infection on FASN 

expression, we isolated RNA from four biological replicas at three different time points (4, 24, 

and 72 hpi). We observed a 1.3-fold increase in the gene encoding FASN at 72 hpi (Fig. 1), 

suggesting that LCMV requires increased fatty acid synthesis at later stages of infection. Since 

tricarboxylic acid (TCA)-generated acetyl-CoA is used as a precursor for fatty acid synthesis, 

an increase in lipogenic enzyme expression may indicate that LCMV infection causes a 

redirection of glucose-derived carbons from the TCA cycle into the synthesis of fatty acids. 

This can be the result of a higher demand for lipids, which are during the viral life cycle used 
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for various purposes such as synthesis of the phospholipidic membrane, posttranslational 

protein modifications, and energy storage.  

 

 
 

Fig. 1. Changes in the expression of FASN during LCMV infection 

MRC-5 cells were mock or LCMV-infected at MOI of 3 for 90 min. Total RNA was isolated at 4, 24, and 72 

hpi, and qPCR was used for the measurement of the gene expression. The resulting Ct values were normalized 

to β-actin. The values of LCMV (ARM)-infected cells were compared with the value of uninfected cells (mock), 

which was set to 1. Data are presented as the mean ± SD determined from four biological replicas. *P < 0.05; 

ns: non-significant 

 

In addition to transcriptional level, we analyzed the impact of FASN activity inhibition 

on the production of infectious LCMV virions. To confirm that FASN activity is necessary for 

LCMV replication, we pharmacologically inhibited this enzyme. Since our previous attempt to 

inhibit FASN using TVB-3166 did not result in a decrease in LCMV virions [3], we decided 

to use C75, a more potent FASN inhibitor. The addition of 50, 75, and 100 μM C75 to LCMV-

infected cells showed that FASN inhibition causes a decrease in the production of infectious 

LCMV virions in a dose-dependent manner, with 100 μM addition resulting in a 20-fold 

decrease (Fig. 2).  

 

 
 

Fig. 2. Impact of FASN inhibition on LCMV propagation 

MRC-5 cells were infected with LCMV at an MOI of 3. After the infection, the inoculum was removed and a 

medium supplemented with DMSO or various concentrations of C75 was added. After 24 h, media were 

collected and used for the determination of viral titer. Data are presented as the mean ± SD determined from 

three biological replicas. **P < 0.01; ***P < 0.001 
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Analysis of cell viability in the presence of various concentrations of C75 indicates that 

the observed decrease in the production of infectious virions is due to the requirement of active 

FASN during LCMV infection instead of the negative effect of C75 on cell survival (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Impact of FASN inhibition on cell viability 

MRC-5 cells were infected with LCMV at an MOI of 3. After the infection, the inoculum was removed and a 

medium supplemented with DMSO or various concentrations of C75 was added. After 24 h, relative cell 

viability was determined using flow cytometry. Viabilities of treated cells are presented as the mean percentage 

relative to control (DMSO), which was set to 100 % 

 

Since C75 treatment at concentrations equal to or lower than 100 μM did not affect cell 

viability, we chose this concentration to analyze LCMV kinetics in cells treated with C75. 

Adding C75 every two hours for 24 h after the infection showed that FASN inhibition inhibits 

LCMV propagation during the first twelve hours of infection while returning to the control 

level between 12 and 14 hpi (Fig. 4). Since the first LCMV virions begin to form between 8 

and 10 hpi, observed results suggest that FASN activity is required during all steps of the 

LCMV replication cycle. A more detailed analysis is required to comprehend the fate of 

synthesized fatty acids during distinct steps of the LCMV life cycle. 

 

 
 

Fig. 4. LCMV kinetics in the presence of 100 μM C75 

MRC-5 cells were infected with LCMV at an MOI of 3. After the infection, the inoculum was removed and 

replaced with fresh medium, which was supplemented with 100 μM C75 at indicated time points. After 24 h, 

media were collected and used for the determination of viral titer 
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Taken together, our results show that inhibition of palmitate synthesis has a negative 

effect on the production of infectious LCMV virions. This could be a result of palmitate 

requirement for palmitoylation, posttranslational protein modification. Furthermore, palmitate 

can be lengthened by a group of enzymes named elongases, which synthesize long-chain fatty 

acids that are incorporated into cellular membranes in the form of phospholipids or stored as 

an energy source in lipid droplets in the form of triglycerides (TAGs) or steryl esters (SEs). 

Our previous research revealed that the cellular content of TAGs and SEs significantly 

increases in LCMV-infected cells [4], which suggests that synthesized palmitate is redirected 

into the synthesis of neutral lipids stored in lipid droplets. In the case of high energy demand, 

stored lipids can be broken down in the process known as β-oxidation.   

 

Conclusion 

 The presented work confirms our earlier suggestion that de novo fatty acid synthesis is 

essential for LCMV replication. As there are currently no available vaccines or effective 

antiviral drugs for the treatment of LCMV infection, acquired data could contribute to the 

development of antiviral drugs targeting cellular metabolic pathways essential for viral 

replication. However, further research is required to understand the exact role of fatty acids in 

LCMV infection.  
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Abstract 

Repair of cisplatin-induced DNA interstrand crosslinks in urothelial cancer cell lines SW780 and 

TCCSUP 

Bladder tumours (BTs) are one of the most aggressive malignancies and mainly affects the elderly. 

Cisplatin (CDDP), a widely used chemotherapeutic, is conventionally administered in the treatment of BTs. 

Pharmacological effect of the CDDP is mediated through prevention of tumor progression by causing DNA 

damage, which, if left unrepaired leads to cell apoptosis. The obstacle in the treatment of BTs with CDDP is the 

frequent tumour resistance to this drug. Increased DNA repair is considered as one of the possible mechanisms 

contributing to this resistance. Here, we used a reverse comet assay to monitor the kinetics of CDDP-induced 

DNA interstrand cross-links (ICLs) in SW780 and TCCSUP urothelial carcinoma cell lines (UCCs). Moreover, 

we quantified the gene expression of selected nucleotide excision repair (NER) and homologous recombination 

(HR) factors in order to decipher their role in chemoresistance development. Our results suggest that elevated 

expression of NER and HR genes, as well as increased repair of ICLs might contribute to increased CDDP 

resistance of UCCs cell lines. 

 

Keywords: bladder cancer; cisplatin; interstrand DNA crosslinks; resistance; DNA repair  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nádory močového mechúra (BTs) sú deviatym najzhubnejším nádorovým ochorením 

a trinástou najčastejšou príčinou smrti spôsobenou malígnym ochorením. Mužov toto 

ochorenie postihuje trikrát častejšie ako ženy a pravdepodobnosť jeho výskytu sa zvyšuje so 

stúpajúcim vekom [1].  

 Vznik BTs je úzko spätý s aberáciami v génoch kontrolujúcich opravu poškodení DNA  

alebo v génoch riadiacich bunkový cyklus [2]. Ak v týchto génoch dôjde k mutáciám alebo 

k ich delécii, zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku nádorovej bunky. 

 Štandardným liečebným postupom pri BTs je odstránenie tumoru a chemoterapia na 

báze cisplatiny (CDDP). CDDP v DNA buniek vytvára viacero typov poškodení, pričom 

najnebezpečnejšími sú medzireťazcové krížne väzby (ICLs), ktoré ak nie sú opravené generujú 

jedno- (SSBs) a dvojvláknové zlomy (DSBs) DNA, v konečnom dôsledku vedúce k apoptóze 

buniek [3]. Prekážkou v liečbe BTs pomocou CDDP je však častá rezistencia nádoru na toto 

liečivo. Rezistencia na CDDP môže vznikať narušením transdukcie apoptózy, znížením  
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influxu a zvýšením efluxu CDDP z bunky, prípadne jej vychytávaním intracelulárnymi 

nukleofilmi alebo dereguláciou opravných mechanizmov DNA [4]. 

 Poškodenia DNA indukované CDDP sa prevažne opravujú prostredníctvom 

nukleotidovej excíznej opravy (NER) a homologickej rekombinácie (HR) [5].  Expresia 

faktorov vykonávajúcich NER a HR, by preto mohla odrážať kapacitu opravy DNA 

nádorových buniek a potenciálne korelovať s rezistenciou uroteliálnych nádorových buniek 

(UCCs) na CDDP.  

 Cieľom našej práce bolo stanoviť mieru citlivosti, resp. rezistencie na CDDP dvoch 

línií UCCs – SW780 a TCCSUP; prostredníctvom RT-qPCR v týchto líniách stanoviť mieru 

relatívnej expresie génov NER (XPA, ERCC1, XPF, XPG) a HR (RAD51, RAD51C, XRCC2); 

relatívnu expresiu mRNA vybraných génov následne korelovať s citlivosťou línií UCCs na 

CDDP a pomocou reverzného kométového testu napokon sledovať kinetiku tvorby a opravy 

ICLs.  

 

Materiál a metódy 

V experimentoch sme použili dve línie UCCs izolované z nádorov s rôznym stupňom 

malignity a p53 statusom - TCCSUP  a SW780 (ATCC). TCCSUP bola kultivovaná v EMEM 

(30-2003, ATCC) a SW780 v RPMI-1640 (30-2001, ATCC) s 10% fetálnym hovädzím sérom, 

1% zmesou penicilín/streptomycín a 1% amfotericínom (Gibco®). 

Na stanovenie inhibičnej koncentrácie CDDP línií UCCs sme použili MTT test viability 

buniek. Bunkové línie boli kultivované v 96 jamkových platničkách v iniciálnom počte 8000 

buniek na jamku v 100 μl príslušného kultivačného média po dobu 24 h za štandardných 

inkubačných podmienok. Po 24 hodinovej inkubácii boli bunky ovplyvňované rôznymi 

koncentráciami CDDP: 0; 1.25; 2.5; 5; 7.5, 10, 12.5, 15; 20 a 40 μg/ml po dobu 48 h. Po 

inkubácii v CDDP bolo médium s CDDP odstránené, bunky boli premyté 1x PBS a inkubované 

v roztoku kultivačného média s MTT (50μl; 1mg/ml; Sigma-Aldrich, M5655) v termostate 4 h 

pri 37°C. Po štvorhodinovej inkubácii bol MTT roztok odstránený a bunky inkubované v 

dimetylsulfoxide (DMSO) 15 minút za stáleho miešania. Absorbancia bola zmeraná pri vlnovej 

dĺžke 540 nm (referenčná vlnová dĺžka: 690 nm) na xMark™ Microplate Spectrophotometer 

(Bio-Rad Laboratories, Inc., Rakúsko). Výsledok MTT testu a inhibičný účinok CDDP na rast 

buniek bol v jednotlivých meraniach prepočítaný na percento viabilných buniek oproti 

kontrole. Pre konečný výsledok bol MTT test pre každú bunkovú líniu opakovaný v troch 

biologických a ôsmich technických replikátoch. 

Kométový test sme využili na sledovanie kinetiky tvorby a opravy poškodenia DNA 
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0,4, 24 a 48 h po 2 h vplyve CDDP. Pre obe bunkové línie sme na 24-jamkové platničky vysiali 

1 – 1,5 x 105  buniek na jamku, čím sme získali kontrolné vzorky - neg. kontrola, vplyv 900 

μM styrénoxidu (SO) rozpusteného v DMSO, vplyv CDDP s koncentráciou 5, 10 a 20 μg/ml 

a testovacie vzorky - vplyv kombinácie 900 μM SO s 5, 10 a 20 μg/μl CDDP. Bunky 

v príslušných jamkách sme po 24 hodinách od vysiatia ovplyvnili na dve hodiny CDDP. 

Následne sme bunky premyli 1 x PBS, pridali k nim čerstvé médium a do príslušných jamiek 

v 0. hodine pridali na 30 minút SO. Postup s pridaním SO sme pre bunky v 4., 24. a 48. h 

opakovali obdobne ako pri 0. hodine v príslušných časových intervaloch. Takto ošetrené bunky 

sme následne podrobili klasickému kométovému testu za alkalických podmienok [6]. 

Kométový test bol pre každú líniu prevedený v dvoch technických a v troch biologických 

replikátoch. 

Na izoláciu celkovej RNA z bunkových línií bol použitý roztok TRI Reagent (Life 

Technologies). Koncentrácia  a čistota izolovanej RNA bola stanovená spektrofotometrom 

NanoDrop ND-100 (Thermo Scientific, USA). 

Expresia sledovaných génov (XPA, ERCC1, XPF, XPG, RAD51, RAD51C a XRCC2) 

bola stanovená pomocou RT-qPCR. Na prepis RNA do cDNA bolo použité vstupné množstvo 

1.5 μg  celkovej RNA a cDNA First-strand cDNA Synthesis System (Central European 

Biosystems, ČR). Samotná qPCR bola prevedená s použitím SYBR Premix Ex Taq II (Tli 

RnaseH Plus, Takara). Na priebeh reakcie bol použitý termocyklér  Agilent, ARIA Real-Time 

PCR System s amplifikačným programom: 95°C/ 5 min, 40 cyklov 95°C/ 20 a 60°C/ 50 s, po 

ktorom nasledoval cyklus krivky topenia. Amplifikácia každého génu bola prevedená v troch 

biologických a troch technických replikátoch. Ako kontrolné referenčné gény boli použité 

fosfoglycerát kináza (PGK1) a β-aktín (ACTB). 

Na štatistickú analýzu výstupov boli použité softvéry SigmaPlot 12.5 a Prism GraphPad 

8.4.3. Analýza signifikancie v zmenách expresie sledovaných génov bola vyhodnocovaná 

z hodnôt ΔCt normalizovaných na geometrický priemer referenčných génov. V prípade 

parametrickej distribúcie dát bola na vyhodnotenie štatistickej signifikancie použitá 

jednofaktorová ANOVA s Bonferoni post-hoc testom na určenie signifikancie medzi 

skupinami. V prípade neparametrickej distribúcie dát bola použitá Kruskall-Wallis ANOVA 

s Dun's post-hoc testom. Relatívnu expresiu génov (2-ΔCt) uvádzame ako priemer ± SD. Za 

štatisticky významné hodnoty sme považovali hodnoty p < 0.05. 

 

Výsledky a diskusia 

 MTT testom sme pre línie UCCs SW780 a TCCSUP stanovili inhibičnú koncentráciu 
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(IC50) pre CDDP. Na základe hodnôt IC50 vykazuje línia SW780 takmer dvojnásobnú 

rezistenciu na CDDP ako línia TCCSUP (Obr.1). Prostredníctvom RT-qPCR sme u oboch línií 

určili mieru relatívnej expresie mRNA štyroch kľúčových faktorov NER (XPA, ERCC1, XPF 

a XPG) a troch faktorov HR (RAD51, RAD51C a XRCC2). V rezistentnejšej línii SW780 sme 

oproti citlivejšej línii TCCSUP zaznamenali zvýšenú relatívnu expresiu vo všetkých 

sledovaných génoch (Obr. 2).  

 

 

 
Obr. 1. Účinok cisplatiny (CDDP) na viabilitu línií UCCs SW780 a TCCSUP 

 

 
 
Obr. 2. Porovnanie relatívnej expresie mRNA faktorov NER – XPA, ERCC1, XPF, XPG a HR – RAD51, 

RAD51C a XRCC2 medzi líniami SW780 a TCCSUP Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SD. Štatistická 

signifikancia: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 

 

Kinetiku tvorby a opravy ICLs sme sledovali pomocou reverzného kométového testu 

s použitím styrénoxidu (SO), ktorý nám zabezpečil indukciu dostatočného množstva zlomov 

v DNA pre zachytenie tvorby ICLs prostredníctvom CDDP. 
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Obr. 3. Kinetika tvroby a opravy medzireťazcových krížnych väzieb (ICLs) v líniách UCCs SW780 

a TCCSUP Na obrázkoch sú znázornené percentuálne hodnoty DNA v chvostovej časti kométy 0, 4, 24 a 48 h 

po 2 h vplyve 5, 10 a 20 ug/ml CDDP v porovnaní so vzorkami ovplyvnenými samotným styrénoxidom (SO) 

a negatívnou kontrolou (NK). Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SD. Štatistická signifikancia: *p < 0.05; 

**p < 0.01; ***p < 0.001 
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V oboch líniách sme zaznamenali významnú indukciu ICLs už v 0. h po 2 h pôsobení 

všetkých troch koncentrácií CDDP (p < 0.001; pre SW780 s 5 µg/ml CDDP p < 0.05). ICLs 

pretrvávali  u línie SW780 takmer vo všetkých sledovaných časových intervaloch, pričom sa 

mierne menila jeho intenzita (Obr. 3). Zaujímavé je, že u SW780 sa tento účinok stratil v 48. h 

po 2 h pôsobení 5 µg/ml CDDP, čo sa prejavilo zvýšením zlomov vo vzorkách s SO. Keďže 

v paralelných vzorkách bez SO k zvýšeniu zlomov nedochádzalo, predpokladáme, že bol tento 

efekt zapríčinený opravou ICLs. Naopak, u línie TCCSUP bola prítomnosť ICLs zaznamenaná 

aj v 48. h po vplyve CDDP vo vzorkách s SO. Navyše, vo vzorkách 5 a 10 µg/ml CDDP bez 

SO sa u TCCSUP významne zvyšovalo množstvo zlomov v porovnaní s neovplyvnenou 

vzorkou (NK), čo by mohlo naznačovať, že u tejto línie dochádza skôr k pretaveniu ICLs do 

zlomov DNA ako k ich oprave. Tieto výsledky by tiež korešpondovali s nameranou expresiou 

mRNA jednotlivých opravných faktorov NER a HR, ktoré sú u línie SW780 signifikantne viac 

exprimované, ako u TCCSUP. 

 

Záver 

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že u línií UCCs SW780 a 

TCCSUP pravdepodobne kapacita opravy DNA súvisí s citlivosťou, resp. rezistenciou na 

CDDP. Po overení našich dát na väčšom počte línií UCCs by naše výsledky mohli predstavovať 

hodnotný príspevok k porozumeniu mechanizmov rezistencie BTs na CDDP. 
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Abstract 

Bactericidal effect of endolysin EN572_5 from Streptococcus agalactiae 

The treatment of bacterial infections is based on the administration of antibiotics. With the increasing 

incidence of bacterial resistance to antibiotics, the requirement for the development of new potential treatments 

for infections are growing. Group B streptococcal infections are a common cause of many life-threatening 

diseases, especially in patients with immunodeficiency, newborns, elderly, or pregnant women. Endolysin 

EN572_5, isolated from the prophage region of Streptococcus agalactiae strain, provides a useful tool for studying 

the bactericidal potential of bacteriophage-encoded proteins. In presented work we prepared and overexpressed 

recombinant phage endolysin EN572_5. We determined its high lytic activity (up to 86 %) against several clinic 

strains of S. agalactiae and its optimal activity conditions. The best results were obtained in Tris-HCl at the pH 

7,0 buffer in absence of divalent cations. 

 

Keywords: Streptococcus agalactiae; prophage endolysin; bactericidal activity  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bakteriálne infekcie predstavujú jednu z najrozšírenejších príčin vzniku ochorení 

ľudského organizmu. Streptococcus agalactiae (streptokoky skupiny B, GBS) je 

oportunistický patogén, ktorý kolonizuje urogenitálny a gastrointestinálny trakt zdravých 

jedincov a môže vyvolať rozličnú škálu ochorení. Medzi najrizikovejšie skupiny pre rozvoj 

streptokokových infekcií patria predovšetkým jednotlivci so zníženou obranyschopnosťou 

organizmu a novorodenci. Hlavným rizikovým faktorom pre vznik novorodeneckej infekcie je 

kolonizácia od matky [1]. Súčasné postupy pri liečbe bakteriálnych infekcií využívajú 

predovšetkým širokospektrálny účinok antibiotík. Výraznou komplikáciou je však čoraz viac 

sa rozširujúca bakteriálna rezistencia voči antibiotikám, ktorá je mnohokrát urýchlená ich 

nesprávnym použitím [2]. Zároveň klinické štúdie ukázali, že podávanie antibiotík ženám v 

tehotenstve môže mať negatívny vplyv na novorodenca, ako je napríklad vznik nekrotizujúcej 

enterokolitídy [3], či negatívny vplyv na črevný mikrobióm novorodenca, ktorý zohráva 

významnú úlohu v imunologickom vývoji dieťaťa [4; 5]. Preto je potrebné študovať 

alternatívne možnosti liečby bakteriálnych infekcií. 

Sľubnou alternatívou je využitie bakteriofágom-kódovaných proteínov so schopnosťou 

aktívne degradovať bunkové steny bakteriálnych buniek. Na tento účel bakteriofágy využívajú 

endolyzíny, ktoré sa uplatňujú v záverečnej fáze lytického cyklu, kedy dochádza k uvoľňovaniu 
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novo-vytvorených fágových častíc do prostredia. Endolyzíny sú spolu s holínmi súčasťou 

lytickej kazety, pomocou ktorej dochádza k destabilizácii membrány a degradácii bunkovej 

steny [6]. Endolyzín EN572_5 bol identifikovaný ako súčasť profágovej oblasti klinického 

kmeňa Streptococcus agalactiae KMB-572. Endolyzíny pôsobiace voči gram-pozitívnym 

bakteriálnym druhom (S. agalactiae) sa vyznačujú modulárnou štruktúrou podmienenou 

prítomnosťou enzymaticky aktívnych ako aj väzobných domén. Toto usporiadanie umožňuje 

stabilné naviazanie sa na bakteriálnu stenu a následné dostatočné priblíženie enzymatickej 

domény [7]. 

Predpokladáme, že endolyzín EN572_5 predstavuje vhodný model pre štúdium lytickej 

aktivity bakteriofágom-kodovaných proteínov voči vybraným bakteriálnym druhom. Cieľom 

práce bolo preskúmať lytické spektrum endolyzínu EN572_5 ako aj jeho fyzikálno-chemické 

vlastnosti v rôznych podmienkach prostredia. 

 

Materiál a metódy 

V predloženej práci sme použili bakteriálne kmene: S. agalactiae CCM 6187 (Lehmann 

and Neumann 1896AL, Česká Republika), S. agalactiae KMB-572, KMB-796, KMB-797, 

KMB-813, KMB-833, KMB-866 (zbierka mikroorganizmov na Katedre molekulárnej biológie 

UK, Bratislava), E. coli XL1 Blue (Novagen, USA) a E. coli BL21(DE3) (Novagen, USA).  

Príprava expresného vektora 

Rekombinantný endolyzín EN572_5 so sekvenciou pre His6Tag na N-konci sme 

pripravili pomocou špecificky navrhnutých primerov EN572 Ami5Glu F 

(AGCCATATGGAAATCAACACTGAAACAG) a EN572 Ami5Glu R 

(CTTGTCGACCTAAACTGGCTTTTTAGTC). Získaný PCR produkt sme naklonovali 

do expresného vektora pET28a+ cez štiepne miesta NdeI a SalI.  

Expresia a purifikácia proteínu  

Bunky E. coli BL21(DE3) transformované konštruktom pET-EN572_5 sme nechali 

rásť v TB médiu pri teplote 37  ̊ C do OD600 = 0.7. Expresiu sme indukovali pridaním 0,4 

mmol.l-1 IPTG počas 4 h pri teplote 30  ̊C. Proteín sme izolovali z rozpustnej frakcie bunkového 

lyzátu pomocou afinitnej chromatografie (IMAC)(Sigma-Aldrich, USA) na nosiči s kovalentne 

naviazanými iónmi Ni2+. Lytickú aktivitu izolovaného proteínu sme testovali pomocou 

difúznej a optickej metódy. 

Difúzna metóda 

Pre difúznu metódu sme na Petriho misku so Strepto B Base (Biolife) agarom vyliali 

vrchný THB (Biolife) agar so 100 μl bakteriálnej nočnej kultúry S. agalactiae CCM 6187. 
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Na stanovenie lytickej aktivity EN572_5 sme po stuhnutí na vrchný agar kvapkali rôzne 

koncentrácie izolovaného  proteínu (2,5; 4, 8 a 40 mg/mL) v objeme 5 µl a inkubovali pri 

teplote 37 °C/16 h. Lytickú aktivitu proteínu sme detegovali tvorbou čírych zón v mieste jeho 

aplikácie. 

Optická metóda 

Bunky S. agalactiae CCM 6187 sme nechali rásť do strednej exponenciálnej rastovej 

fázy (OD600 ~ 0.6), následne premyli v ultračistej vode a rozsuspendovali v Tris-HCl (pH 7,0) 

na výsledné OD600 0.7 ~ 0.8 s obsahom rôznych nutrientov: Ca2+ (CaCl2 v rozmedzí od 0 do 

20 mmol.l-1), Mg2+ (MgCl2 v rozsahu od 0 do 20 mmol.l-1) a NaCl (v rozsahu od 0 do 

200 mmol.l-1). Na vyhodnotenie špecifickej aktivity EN572-5 pri rôznych hodnotách pH sme 

bunky rozsuspendovali v tlmivom roztoku 50 mmol.l-1 octanu sodného pH 4,0 – pH 6,0 

alebo v tlmivom roztoku 50 mmol.l-1 Tris-HCl s pH 7,0 a pH 8,0. Sledovali sme pokles 

absorbancie (OD600) bunkových kultúr po pridaní endolyzínu EN572_5 (26,5 µg/mL) 

vo výslednom objeme reakcie 200 µl pri teplote 37  ̊C v priebehu 60 min v 5 min intervaloch. 

Lytické spektrum 

Lytického spektrum endolyzínu EN572_5 sme stanovili pomocou optickej metódy; ako 

substrát sme použili bunky vybraných 5 klinických kmeňov S. agalactiae (zbierka 

mikroorganizmov,  Katedra molekulárnej biológie UK, Bratislava). Bakteriálne kultúry sme 

nechali rásť do absorbancie OD600 ~ 0.6. Bunky sme premyli, nariedili fyziologickým 

roztokom na výslednú hodnotu OD600 ~ 0.7. Meranie sme uskutočnili  podľa optickej metódy 

a sledovali sme  pokles optickej hustoty. 

Bioinformatická analýza 

Na predikciu prítomnosti proteínových domén a vizualizáciu terciárnej štruktúry 

endolyzínu EN572_5 sme použili programy: BLASTP [8], I-TASSER [9] a EzMol [10]. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe bioinformaticej analýzy aminokyselinovej sekvencie endolyzínu EN572-5 

pomocou programu BLASTP sme identifikovali tri domény: amidáza_5 (N-acetylmuramoyl-

L-alanine amidáza) v  N- koncovej oblasti endolyzínu, väzobnú doménu Cpl-7 (Cpl-7 

lysozyme C-terminal domain) v centrálnej časti a enzymaticky aktívnu doménu 

glukózaminidáza (Mannosyl – gylycoprotein endo-beta N-acetylglucosaminidase) v C-

koncovej oblasti (Obr.1).  
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Obr. 1. Štruktúra endolyzínu EN572-5 Predikcia terciárnej štruktúry a organizácia proteínových 

domén: enzymatická doména amidáza_5 (zelená), doména s väzobným motívom Clp-7 (modrá), enzymatická 

glukozaminidázová doména (žltá), N-terminálny His6Tag (červená) 

 

Lytickú aktivitu rekombinantného endolyzínu EN572_5 sme v prvom kroku overili 

pomocou difúznej metódy „Plaque assay“ voči referenčnému bakteriálnemu kmeňu 

S. agalactiae CCM 6187, kde sme pozorovali tvorbu čírych zón pri všetkých testovaných 

koncentráciách (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Baktericídny účinok endolyzínu EN572-5 Stanovenie lytickej aktivity endolyzínu EN572_5 (2.5, 4, 8 

a 40 mg/mL) pomocou metódy „Plaque assay“ na zbierkovom kmeni S. agalactiae CCM 6187 

 

Pomocou optickej metódy sme testovali lytickú aktivitu v rôznych podmienkach. Zistili 

sme, že EN572_5 nevykazoval v tlmivom roztoku s pH 4,0, čo predstavuje pH vaginálneho 

prostredia zdravej ženy [11], žiadnu lytickú aktivitu. S narastajúcim pH sme pozorovali aj 

zvyšujúcu sa lytickú aktivitu endolyzínu a ako optimálne pH prostredia sme stanovili pH 7,0 

(Obr. 3A). Vplyv dvojmocných iónov sme sledovali na bunkovom substráte v roztoku Tris-

HCl pH 7,0. S narastajúcou koncentráciou horečnatých aj vápenatých iónov sme sledovali 50 

– 60 % pokles lytickej aktivity endolyzínu (Obr.3C a 3D). V prípade sodíkových iónov sme 

výrazný pokles aktivity s narastajúcou koncentráciou nepozorovali (Obr. 3B). 
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Obr. 3. Optimálne podmienky pre lytickú aktivitu EN572-5 Stanovenie optimálneho (A) pH, (B) 

koncentrácie soli, (C) koncentrácie Ca2+ a (D) koncentrácie Mg2+ pre lytickú aktivitu EN572-5 na zbierkovom 

kmeni S. agalactiae CCM 6187 

 

Pri stanovení lytického spektra endolyzínu EN572_5 pomocou optickej metódy sme 

ako substrát použili bunky vybraných 5 klinických kmeňov S. agalactiae, ktoré sa líšili 

sérotypom aj sekvenčným typom. Pozorovali sme pokles optickej hustoty substrátov pri teplote 

37  ̊C v priebehu 60 min v rozsahu 73 – 86 % (Obr. 4). 

 

 

 
Obr. 4. Lytické spektrum endolyzínu EN572_5 na vybraných klinických kmeňoch S. agalactiae 

 

Záver 

V predloženej práci sme pripravili a nadprodukovali rekombinantný fágový endolyzín 

z kmeňa S. agalactiae KMB-572. Stanovili sme optimálne podmienky pre jeho lytickú aktivitu. 

Získaný endolyzín preukázal antibakteriálnu aktivitu voči cieľovým baktériám vzhľadom 

na vaginálne prostredie žien. 
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Abstract 

Caddisfly community of the Harmanec brook in the stretch with a small hydropower plant 

Small hydropower plants (SHP) have different effects on the assemblages of the aquatic communities. 

We evaluated the caddisfly community of the montane brook Harmanec from three sampling sites near the SHP 

Boboty. A total of 22 independent taxa were identified, the most abundant species was Micrasema minimum. In 

the community occurred typical submontane species (Drusus discolor, Glossosoma conformis, M. minimum, 

Philopotamus montanus, Silo pallipes), with dominance of the grazers and scrapers. The structure of caddisfly 

assemblages was affected also by seasonal dynamics, which reflected in abundance of the species. We didn´t 

observe particularly negative effect of the SHP Boboty on the caddisfly community, the differences between 

sampling sites were caused rather by a complex of natural and anthropogenic factors. 
 

Keywords: Caddisfly community; diversity; submontane brook; small hydropower plant 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ekosystémy tečúcich vôd sú dlhodobo pod tlakom antropogénnej činnosti, na skladbu 

biocenóz vplýva narúšanie koryta, budovanie priehrad a kanálov, zásahy do brehových 

porastov [1]. Malé vodné elektrárne (MVE), ktorých výstavba je v súčasnosti pomerne 

rozsiahla, majú variabilné efekty na riečny ekosystém – dochádza k zmenám v prietokovom 

a teplotnom režime, transporte organickej hmoty a sedimentov, narúša sa interakcia medzi 

akvatickým a terestrickým prostredím [2]. Dochádza k zmenám vo vlastnostiach habitatu, čo 

má priamy dopad na charakter spoločenstiev makrozoobentosu [3], ktorý má v riečnom 

ekosystéme dominantné postavenie [1]. Potočníky tvoria významnú časť spoločenstva 

makrozoobentosu, ide o druhovo bohatú skupinu, celosvetovo je známych viac než 16 000 

druhov [4], preto sa uplatňujú v biomonitoringu, hodnotení ekologickej kvality vody [2]. 

Cieľom práce bolo vyhodnotiť skladbu spoločenstva potočníkov (Trichoptera) na troch 

lokalitách toku Harmanec, ktoré sa nachádzajú v blízkosti MVE Boboty a popísať možný 

vplyv činnosti MVE na štruktúru spoločenstva potočníkov. 

 

Materiál a metódy 

 Vzorky makrozoobentosu boli odoberané na troch lokalitách Harmanca (v termínoch 

16.10.2019 a 27.3.2020) v úseku ovplyvnenom MVE Boboty. Harmanecký potok má dĺžku 6,7 
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km, preteká Harmaneckou dolinou (Veľká Fatra), pri obci Dolný Harmanec sa vlieva do 

Bystrice. Derivačná MVE Boboty je postavená v katastrálnom území obce D. Harmanec na 1,2 

rkm Harmaneckého potoka, jej inštalovaný výkon je 1,65 kW [5].  

Lokalita L1 (544 m n. m., 48°49'15.7"N, 19°02'07.7"E) sa nachádzala nad haťou 

(vzdutím) Harmaneckého potoka, lokalita L2 (531 m n. m., 48°49'00.5"N, 19°02'41.9"E) bola 

pod haťou v pôvodnom odvodnenom koryte a lokalita L3 (516 m n. m., 48°48'57.1"N, 

19°02'50.1"E) sa nachádzala pod výpustom MVE. 

Vzorky sa odoberali z dna toku pomocou Surberovho bentometra (veľkosť oka 500 μm, 

šírka rámu 25 cm) kopacou technikou [6]. Zbery reflektovali relatívne zastúpenie jednotlivých 

substrátov priečneho profilu toku. Vzorky boli zafixované v 4%-nom roztoku formaldehydu, 

následne boli v laboratóriu pomocou stereomikroskopu pretriedené. Larvy potočníkov boli 

určené pomocou determinačného kľúča [7]. Druhové dáta boli prepočítané na 1 m2 a 

analyzované v programe Asterics [8], lokality boli porovnávané prostredníctvom ordinačnej 

analýzy (NMDS) v programe Canoco 5 [9]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Celkovo na troch lokalitách Harmaneckého potoka sme určili 22 druhov potočníkov. 

Na lokalite L1 sme zistili prítomnosť 18, na lokalitách L2 a L3 21 taxónov. Najnižšiu 

abundanciu sme zaznamenali na lokalite L1 (nad MVE), najpočetnejšie bolo spoločenstvo 

potočníkov na L3 (pod MVE), kde sme na jeseň zachytili 2260 jedincov potočníkov na 1 m2 

(tab. 1). Indexy diverzity dosahovali najvyššie hodnoty na lokalite L1, najnižšie boli na L3, 

rovnako klesala od L1 – L3 aj vyrovnanosť spoločenstva (obr. 1). Pokles v indexoch diverzity 

na lokalitách L2 a L3 bol spôsobený výrazným nárastom abundancie niektorých druhov, 

predovšetkým najmä druhom Micrasema minimum, ktorý na L3 tvoril vyše 56% jedincov (tab. 

1). 

 

 
 

Obr. 1. Diverzita na lokalitách L1 – L3 Porovnanie indexov diverzity  

(Shannon-Wienerov, Margalefov index) ako aj vyrovnanosť spoločenstva potočníkov na lokalitách L1, L2 a L3 
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Tab. 1. Abundancia potočníkov na lokalitách L1 – L3 

Celková početnosť jedincov z oboch odberov - jesenný zber (A) a jarný zber (B) na troch lokalitách L1, L2, L3 

 

Taxón/Lokalita  L1 L2 L3 

 Skratka A B A B A B 

Agapetus fuscipes Curtis, 1834 A_fus  2     

Drusus sp.      84  

Drusus annulatus (Stephens, 1837) D_ann 19 9 83 17 204 54 

Drusus biguttatus (Pictet, 1834) D_big     12  

Drusus discolor (Rambur, 1842) D_dis 2 4 1  16 2 

Ecclisopteryx madida (McLachlan, 1867) E_mad    2   

Glossosoma conformis Neboiss, 1963 G_con  2  6  7 

Glossosoma intermedium (Klapálek, 1892) G_int   1    

Hydropsyche spp.      8  

Lepidostoma basale (Kolenati, 1848) L_bas   3  28 17 

Limnephilidae spp.  7 3 8 2 24 12 

Micrasema minimum McLachlan, 1876 M_min 22 18 108 30 1248 391 

Odontocerum albicorne (Scopoli, 1763) O_alb     8  

Philopotamus sp.  5  12    

Philopotamus ludificatus McLachlan, 1878 Ph_lud   5  12  

Philopotamus montanus (Donovan, 1813) Ph_mon  5 2 2 4  

Philopotamus variegatus (Scopoli, 1763) Ph_var   1    

Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837) P_cin 1     1 

Rhyacophila sp.  13 2 64 6 128 19 

Rhyacophila dorsalis gr. R_dor  6     

Rhyacophila fasciata Hagen, 1859 R_fas  2     

Rhyacophila hirticornis/philopotamoides R_phi   3    

Rhyacophila obliterata McLachlan, 1862 R_olb  3 3 2 28 2 

Rhyacophila tristis Pictet, 1834 R_tri 3 4 65 32 92 30 

Sericostoma  personatum (Spence, 1826)/        

Sericostoma schneideri (flavicorne) (Kolenati, 1848) S_p/sch 4  4 1 24 5 

Silo sp.  3 2 59 15 196 61 

Silo pallipes (Fabricius, 1781) S_pal 10 7 25 9 144 36 

Tinodes sp.    7    

Tinodes rostocki McLachlan, 1879 T_ros    1   

SPOLU  89 69 454 125 2260 630 

 

Z hľadiska mikrohabitatovej preferencie dominovali taxóny uprednostňujúce litál 

a fytál, na lokalite L3 bol vyšší podiel taxónov preferujúcich fytál oproti lokalitám L1 a L2. 

Rozdiel zapríčinil vysoko početný druh M. minimum, ktorý ako mikrohabitat preferuje práve 

fytál [10]. Podobne bol tento druh dominantný aj v tokoch Revúca a Ľubochnianka, kde 

dosahoval vysoké početnosti na machovom substráte. M. minimum vyhovujú otvorené plytšie 

úseky tokov s dostatočným prísunom živín, kde sú ideálne podmienky na rast perifytónu [11]. 

Autekologické charakteristiky M. minimum podmienili jeho vysokú početnosť v dôsledku 

presvetlenia toku na lokalite L3. 

Zastúpenie vo funkčných trofických skupinách (obr. 2A) bolo na lokalitách podobné, 

smerom od L1 – L3 stúpal podiel spásačov (zoškrabávačov), táto skupina dominovala na 

všetkých troch lokalitách. Najpočetnejšie druhy patriace do tejto skupiny boli M. minimum, 

Drusus annulatus, Silo pallipes [10]. Drviče tvorili na lokalite L1 a L3 druhú najpočetnejšiu 
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skupinu. Zmeny v spoločenstve potočníkov na úrovni trofických skupín indikujú najmä zmeny 

v štruktúre porovnávaných taxocenóz potočníkov na lokalitách L1 – L3. V priebehu životného 

cyklu sa potravné nároky u lariev vodného hmyzu menia,  preto popisovanie zmien vo vodnom 

prostredí v dôsledku blízkosti MVE na základe zastúpenia trofických skupín nemusí vždy viesť 

k spoľahlivým záverom [12]. 

 

 
 

Obr. 2. Zastúpenie funkčných trofických skupín (A) a zonácia (B) na lokalitách L1 – L3 Porovnanie 

zastúpenia taxónov vo funkčných trofických skupinách (A) a preferencie k daným úsekom toku na L1 – L3 (B) 

 

Spoločenstvo potočníkov na všetkých troch lokalitách zodpovedá ritrálu (epiritrál, resp. 

metaritrál) (obr. 2B). Zistené druhy preferujúce ritrálové úseky - napr. Drusus biguttatus, 

Ecclisopteryx madida, Glossosoma conformis, M. minimum, Philopotamus montanus, 

Rhyacophila fasciata; ale prítomné boli aj kreno-ritrálové taxóny – napr. D. annulatus, 

Rhyacophila tristis, Sericostoma schneideri (flavicorne) (tab. 1) [13]. Na lokalite L3 súvisí 

nárast zastúpenia metaritrálu s druhom M. minimum, ktorý sa vyskytuje v podhorských tokoch, 

na lokalitách vo vyšších nadmorských výškach [14]. 

Teplota vody je významným environmentálnym faktorom, ktorý ovplyvňuje štruktúru 

a distribúciu biocenóz tečúcich vôd, vplýva na dostupnosť potravy, metabolizmus a životný 

cyklus vodných organizmov [15]. Na základe ročného monitorovania teploty na skúmaných 

lokalitách bolo zistené, že teplota na lokalitách L2 a L3 sa výrazne nelíšila od L1, rozdiely 

teploty vody boli na úrovni 0,3 – 0,4 ºC [16]. Štúdie spoločenstiev makrozoobentosu v blízkosti 

MVE v Španielsku a Portugalsku preukázali iba minimálne rozdiely v fyzikálno-chemických 

vlastnostiach toku [2, 17]. Avšak každá MVE je špecifická, miera vplyvu hydroelektrárne na 

zmenu teploty závisí od veľkosti zdrže, množstva odvádzanej vody k turbínam ako i od 

prevádzkovej činnosti MVE [18]. 

A B 
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Obr. 3. Ordinačný diagram analýzy NMDS lokality znázornené žltou farbou (L1A, L2A, L3A) zodpovedajú 

jesenným zberom; zelenou farbou (L1B, L2B, L3B) jarným zberom. Skratky druhov sú uvedené v tab. 1 

 

Výsledky analýzy NMDS (obr. 3) naznačujú sezónne rozdiely v štruktúre spoločenstva 

potočníkov na L1 – L3. Variabilita súvisí najmä s vývinom lariev, väčšina druhov potočníkov 

má univoltínny životný cyklus [10], zimné obdobie prežívajú vo vodnom prostredí a opúšťajú 

ho skoro na jar (napr. M. minimum, D. annulatus), čo sa potom odráža aj na rozdieloch 

v abundancii jedincov medzi jesenným a jarným zberom. Okrem sezónnej dynamiky 

spoločenstva sú zrejmé rozdiely aj medzi lokalitami, výrazne sa odlišuje lokalita L3 od L1 

a L2. Podmienky na tejto lokalite mali odlišný charakter, tok bol presvetlený, koryto bolo 

širšie, lokality L1 a L2 boli podobnejšie aj napriek nižšiemu prietoku na lokalite L2. 

 

Záver 

 V rámci skúmaných troch lokalít Harmanca v blízkosti MVE Boboty sme zistili 22 

samostatných taxónov potočníkov. Diverzita bola najvyššia na lokalite L1, abundancia bola 

najvyššia na lokalite L3, na všetkých lokalitách dominoval druh M. minimum. Spoločenstvo 

potočníkov tvorili druhy typické pre podhorské toky (D. discolor, G. conformis, M. minimum, 

P. montanus, S. pallipes). Výsledok analýzy poukázal na rozdiely medzi lokalitami, avšak pri 

zachovanom longitudinálnom gradiente. Na základe štruktúry spoločenstva potočníkov sme 

nezistili výraznejší negatívny vplyv MVE Boboty a pozorované zmeny sú výsledkom 

kombinácie prírodných a antropogénnych faktorov. 
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Štandardizácia plakovej purifikácie coxsackievírusu B4 (CVB4-JVB) 
 

Yevheniy Yuliy Peresh1;2, Michaela Pospišilová1;2, Brigita Benkőová1, Mária Borsányiová1, 

Jakub Mihale1, Shubhada Bopegamage1 

 
1Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav mikrobiológie, 

Laboratórium pre enterovírusy, Limbová 12, 833 03 Bratislava, Slovenská republika; 

zhenjap@ukr.net 
2Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a 

virológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

 

 

Abstract 

Standardization of coxsackievirus B4 (CVB4-JVB) plaque purification 

Coxsackievirus is a member of the family Picornaviridae, genus Enterovirus. Plaque assays are used to 

determine virus titers, whereas the plaque purification is also an essential tool to acquire single purified clones of 

the virus for genetic sequencing. Although, coxsackieviruses B (CVBs) are associated with asymptomatic mild 

infections they may cause severe or even fatal diseases, such as myocarditis, pericarditis or meningitis. The CVB4 

strains are associated with type 1 diabetes and pancreatitis. Rapid identification, optimization, control, prevention 

and therapy all play an important role for understanding and improving diagnosis. An in-depth study of sequencing 

optimization and rapid identification of some enteroviruses will help expand our knowledge in the areas of 

virology, molecular biology, genetics, and medicine. 

 

Keywords: coxsackievirus; CVB4-JVB; plaque purification 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ľudské enterovírusy (EVs) sú neobalené, jednovláknové RNA vírusy, taxonomicky 

zaradené do radu Picornavirales, čeľade Picornaviridae a rodu Enterovirus, ktorý zahŕňa 

druhy Enterovírus A – L a Rinovírus (RV) A – C [1, 2]. 

Kapsid EV pozostáva zo štyroch vírusových proteínov (VP1-VP4). VP1 je jedným z 

najčastejších cieľov v boji proti enterovírusovým infekciám. Antivírusový účinok veľkého 

počtu chemických zlúčenín spočíva v ich interakcii s VP1, ktorá ovplyvňuje adsorpciu vírusu 

alebo uvoľňovanie vírusovej RNA z kapsidu [3].  

Coxsackievirusy B (CVBs) patria ku skupine EVs, ktoré môžu vyvolať závažné 

ochorenia ako meningitídy, encefalitídy, myokarditídy, ochorenie “hand-foot-and-mouth 

disease”, pankreatitídy a hepatitídy [4]. 

Plaková purifikácia slúži ako vhodná metóda pre izoláciu jedného klonu vírusu 

potrebného pre sekvenovanie časti alebo celého genómu vírusu. Metóda polymerázovej 

reťazovej reakcie s reverznou transkriptázou (RT-PCR) poskytuje oveľa rýchlejšie výsledky 

vyšetrenia ako kultivácia vírusov na bunkových kultúrach a zistilo sa, že je citlivejšia pre 

niektoré typy vzoriek. Hoci neumožňuje presnú identifikáciu vírusu, referenčné laboratóriá 
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môžu identifikovať typ vírusu pomocou sekvenačných techník. Výberom vhodného primeru 

môžu byť testy RT-PCR selektívne pre špecifické druhy alebo typy vírusov [5]. 

Cieľom našej práce bola štandardizácia metódy plakovej purifikácie CVB4-JVB, 

izolácia RNA, optimalizácia primerov a príprava cDNA na sekvenovanie. 

 

Materiál a metódy 

Bunky – VERO (African green monkey kidney, ÚVZ, Bratislava) 

Vírus – CVB-JVB (ÚSOL, Praha, Česká republika) 

Porovnávali sa rôzne metódy farbenia na vizualizáciu plakov použitím dvoch farbičiek: 

amidovej černe a  kryštálovej violete. Farbili sme 48 hod monovrstvu neinfikovaných VERO 

buniek. Farbičky sa použili koncentrované/riedené s  alebo bez  predchádzajúcej fixácie buniek 

formaldehydom s rôznymi inkubačnými časmi pôsobenia farbičky. Najefektívnejší postup 

farbenia sme použili pri plakovej titrácii. Pri metóde plakovej titrácie bola 48 hod jednovrstva 

VERO buniek infikovaná vírusom CVB4-JVB (30 minút). Vírus sme riedili desiatkovým 

riedením a použili sme 1 ml vírusovej suspenzie na Petriho misku. Infikované bunky boli 

zaliate 0,75% agarózou a inkubované 5 dní v termostate pri 37°C s 5% CO2. Na plakovú 

purifikáciu sme použili riedenie vírusu, pri ktorom sa v petriho miske vytvorili 1-2 plaky. Vírus 

CVB4-JVB sa odobral z každého samostatného plaku. Vírusové purifikáty boli trikrát 

pasážované na VERO bunkovej línii. Pripravila sa dostatočná zásoba vírusovej suspenzie.  

Účinnosť primerov VP1 (OS a OAS; 292 a 222) sa testovala s použitím RNA 

izolovanej z plakových purifikátov. Primery (forward a reverse) boli pridané do mastermixov 

v teste RT-PCR. Po predchádzajúcej izolácii RNA (súprava Invitrogen) sa na získanie cDNA 

vykonala RT-PCR (Pure Link RNA Mini Kit – Invitrogen). V každom behu boli zahrnuté 

pozitívne a negatívne kontroly. 

 

Výsledky a diskusia 

Porovnaním účinnosti rôznych farbičiek sa nám podarilo optimalizovať techniku 

plakovej purifikacie. Vykonali sme postup farbenia pomocou amidovej černe, kryštálovej 

violeti a fixáciou buniek formaldehydom v intervaloch 30 a 60 minút, aby zistili ako čas 

ovplyvňuje kvalitu farbenia (Obr. 1 a Obr. 2). Fixácia formaldehydom nebola účinná pri použití 

metódy plakovej purifikácie, VERO bunková monovrstva bola v dôsledku fixácie zafarbená 

menej intenzívne v porovnaní s nefixovanými bunkami. 
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Obr. 1. Farbenie platničiek VERO buniek amidovou čerňou v rôznych časových intervaloch A. 

Koncentrovaná amidová čierň bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom, farbenie 60 min. B. 

Koncentrovaná amidová čerň bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom zriedená vodou 1:1, farbenie 

60 min. C. Amidová čerň bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom zriedená vodou 1:1, farbenie 30 

min. D. Koncentrovaná amidová čerň bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom, farbenie 30 min. E. 

Koncentrovaná amidová čerň bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom zriedená vodou 1:1, farbenie 

30 min. F. Amidová čerň bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom zriedená vodou 1:1, farbenie 60 

min. G. Amidová čerň (koncentrovaná) po predchádzajúcej fixácii buniek formaldehydom, farbenie 60 min. H. 

Amidová čerň  po predchádzajúcej fixácii buniek formaldehydom zriedená vodou 1:1, farbenie 60 min. I. 

Amidová čerň (koncentrovaná) po predchádzajúcej fixácii buniek formaldehydom, farbenie 30 min. J. Amidová 

čerň po predchádzajúcej fixácii buniek formaldehydom zriedená vodou 1:1, farbenie 30 min 

 

 
 

Obr. 2. Farbenie platničiek VERO buniek kryštálovou violeťou v rôznych časových intervaloch 

K. Kryštálová violeť bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom, farbenie 60 min. M. Kryštálová violeť 

bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom, farbenie 30 min. L. Kryštálová violeť po predchádzajúcej 

fixácii buniek formaldehydom, farbenie 60 min. N. Kryštálová violeť po predchádzajúcej fixácii buniek 

formaldehydom, farbenie 30 min 
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Amidová čerň zanechávala po zriedení na bunkovej jednovrstve tmavé škvrny, ktoré by 

mohli ovplyvniť vyhľadávanie vírusových plakov. Najlepšie výsledky sme získali pri farbení 

kryštálovou violetou 30 minút bez predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom. 

Plaková titrácia vírusov sa používa na stanovenie titra vírusu, zatiaľ čo plaková 

purifikácia je základným nástrojom na získanie jednotlivých čistých klonov vírusu na genetické 

sekvenovanie. Petriho misky s VERO bunkami sa infikovali vírusom CVB4-JVB. V pokuse 

sme použili riedenia od 10-5 do 10-8. Na Obr. 3 môžeme pozorovať vytvorenie plakov v 

bunkovej monovrstve pri jednotlivých riedeniach vírusu. Viditeľné plaky vírusových izolátov 

sú prítomné v riedeniach 10-6,5 10-6, 10-5,5 a 10-5. Z plakov sa vypichli jednotlivé vírusové klony 

na ďalšie spracovanie a množenie vírusu. Titer CVB4-JVB sme vypočítali z riedenia 10-7 s 

výsledkom 1,5 x 107 PFU/ml. 

 

 

 
Obr. 3. Plakova purifikacia CVB4-JVB na monolayeri VERO buniek A- Riedenie CVB4-JVB 10-5. B- 

Riedenie CVB4-JVB 10-5,5. C- Riedenie CVB4-JVB10-6. D- Riedenie CVB4-JVB 10-6,5. E- Riedenie CVB4-

JVB 10-7. F- Riedenie CVB4-JVB 10-7,5. G- kontrola VERO buniek 
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Tab. 1. Tabuľka s primermi pre VP1 oblasť 

 

Prime

r 

Regio

n 
Sekvencia (5'-3') 

locatio

n (bp) 

špecifickos

ť 

referenci

e 

292 
forwar

d 
CICCIGGIGGIAYRWACAT 

2612–

2627 

všetky EV 
[6] 

222 reverse CICCIGGIGGIAYRWACAT 
2969–

2951 

všetky EV 
[6] 

OS 
forwar

d 
GGYTAYATNCANTGYTGGTAYCARAC 2324 

EV-B 
[7] 

OAS reverse 
GGTGCTCACTAGGAGGTCYCTRTTRTARTCYTCC

CA 
3505 

EV-B 
[7] 

 

Po izolácii RNA z jednotlivých plakových purifikátov sa na získanie cDNA použila 

metóda RT-PCR. Pri testovaní primerov OS a OAS; 292 a 222 (Tab. 1) sme vychádzali z 

klasického protokolu RT-PCR pre EVs (45°C počas 30 min., 94°C počas 2 min., 40 cyklov: 

denaturácia 94°C počas 15 sek., anelácia pri 55°C počas 30 sek. a extenzia pri 68°C 1 min., 

potom nasleduje 1 cyklus pri 68°C počas 5 min. a ochladenie na 4°C). 

 

 
 

Obr. 4. Stanovenie izolátov CVB4-JVB metódou RT-PCR pomocou primerov OS a OAS A-Marker 

molekulárnej hmotnosti. B-CVB4-JVB plakový purifikát z riedenia vírusu 10-6,5,veľkosť RT-PCR produktu 

1181 bázových párov. C-CVB4-JVB plakový purifikát z riedenia vírusu 10-7 veľkosť RT-PCR produktu 1181 

bázových párov. D- pozitívna kontrola cDNA 

 

Na rozdiel od klasického protokolu PCR sme zvýšili množstvo izolátu RNA z 5 μl na 
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10 μl. Teploty boli nastavené rovnako ako v protokole. Najprv sa izolovala RNA z druhej 

pasáže jednotlivých izolátov CVB4-JVB. Na zvýšenie koncentrácie cDNA vírusového izolátu 

sme vykonali tretiu pasáž jednotlivých izolátov CVB4-JVB. Izoláty vírusov sme úspešne 

detegovali pomocou primérov OS a OAS v úrovni 1181 bp (Obr. 4). 

 

Záver 

Úspešne sme optimalizovali metódu plakovej titrácie a následnej purifikacie, kde sa 

ako najvhodnejšie farbivo na VERO bunky ukázala kryštálová violeť (30 minút bez 

predchádzajúcej fixácie buniek formaldehydom). VP1 primery OS a OAS po RT-PCR 

vykazovali bandy v úrovni 1181 bp. Získané RT-PCR cDNA produkty sa použijú na ďalšie 

štúdium typizácie vírusových izolátov v Sangerovom sekvenovaní. 
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Abstract 

Determination of yeast survival after exposure to non-thermal plasma generated from ambient air, 

nitrogen and oxygen 

 Nowadays, the pathogen resistance to available medication is getting a serious problem. Attention is paid 

not only to the searching for alternative bacterial treatments but also to yeast infections treatment. Currently, 

available yeast treatments are often insufficient or even cause damage to human cells. One of the promising 

alternative treatments is non-thermal plasma. Plasma demonstrates an antimicrobial effect under optimal treatment 

conditions without causing lethal damage to human cells. In this study, we focused on finding proper treatment 

conditions for yeast Schizosaccharomyces pombe and Candida parapsilosis in which a decrease in the survival 

rate would be observed. Three different working gases, which plasma was generated from, were tested. According 

to our results, the most visible antifungal plasma effect was observed after the ambient air plasma treatment. 

 

Keywords: non-thermal plasma; yeasts; survival; ambient air; nitrogen; oxygen  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Plazma bola objavená pomerne dávno, už v 19. storočí, no jej využitiu sa začala 

vedecká komunita venovať až po objavení nízkoteplotnej plazmy (NTP). NTP označovaná aj 

ako studená alebo netermálna (non-thermal plasma) obsahuje neutrálne častice izbovej teploty, 

ktoré zabezpečujú, že počas ošetrenia nedochádza k zvýšeniu teploty. Práve toto umožňuje 

aplikovanie NTP aj na termosenzitívne povrchy, akými sú napríklad tkanivá alebo rastlinné 

pletivá. Vďaka tejto vlastnosti NTP prenikla aj do oblasti biomedicíny, kde je v súčasnosti 

pomerne intenzívne študovaná [1 – 2].  

Pri generovaní plazmy dochádza k excitácii elektrónov, ktoré následne reagujú 

s atómami a molekulami v ich bezprostrednej blízkosti, čím dochádza k vzniku reaktívnych 

častíc. Typ častíc a ich koncentrácia závisí od zloženia okolitej atmosféry a plazmového zdroja, 

no najčastejšie sa vyskytujú reaktívne formy kyslíka a dusíka (RONS, reactive oxygen and 

nitrogen species), kde patria napríklad hydroxylový radikál, peroxid vodíka, oxidy dusíka 

alebo ozón [1, 3]. Tieto častice zabezpečujú antimikrobiálny charakter NTP, vďaka čomu môže 

byť použitá na sterilizáciu a dekontamináciu [4 – 5], ale aj na urýchlenie zrážania krvi [6] alebo 

na elimináciu nádorových buniek [7]. 
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V súčasnosti je NTP intenzívne študovaná ako potenciálna náhrada za antibiotiká 

a antimykotiká práve kvôli stúpajúcej rezistencii. Keďže plazma eliminuje patogény 

zvyšovaním oxidačného stresu a vznikom oxidačných poškodení buniek, pre patogény je 

nemožné vytvoriť si na ňu rezistenciu. Jej účinky na bunky však závisia od mnohých 

parametrov, medzi ktoré patria použitý plazmový zdroj, dĺžka ošetrenia a plyn, z ktorého je 

generovaná. Z tohto dôvodu nie je možné účinky plazmy na bunky generalizovať. V našej práci 

sme sa rozhodli preskúmať vplyv plazmy na prežívanie kvasiniek S. pombe a C. parapsilosis. 

K dispozícii máme plazmový zdroj, ktorý dokáže generovať plazmu zo vzduchu, dusíka 

a kyslíka, preto nás zaujímalo, ktorý z týchto plynov bude vykazovať najvyššie eliminačné 

účinky. 

 

Materiál a metódy 

Ako modelové organizmy sme si zvolili dva rôzne druhy kvasiniek: kmeň 972h- 

Schizosaccharomyces pombe a prototrofný kmeň Candida parapsilosis CLIB 214. Ošetrenie 

vzoriek prebiehalo na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave multidutinovým 

povrchovým dielektrickým bariérovým výbojom (multihollow surface dielectric barrier 

discharge, MSDBD), ktorý generuje plazmu zo vzduchu, dusíka a kyslíka. Pri generovaní NTP 

bolo použité vysoké striedavé napätie ~10 kV s frekvenciou 20 kHz, príkon 30 W a prietok 

plynu 5 l/min. Zóna, v ktorej bola plazma generovaná mala rozmery 2 x 2 cm [8]. Vzdialenosť 

zdroja od ošetrovaného povrchu bola 2 mm. Ovplyvňovali sme 10 ml redestilovanej vody 

v časoch 0x30 s, 3x30 s, 6x30 s, 9x30 s a 12x30 s, kde 0x30 s vzorka slúžila ako kontrola. Časy 

ošetrenia sme museli robiť v 30 s intervaloch z dôvodu chladenia plazmového zdroja. 

Bunky kvasiniek sme ovplyvňovali NTP v sterilnej redestilovanej vode, nariedené na 

koncentráciu 106 b/10 ml. Prežívanie sme stanovovali výsevom na kompletné média (YES 

médium pre S. pombe, YPD médium pre C. parapsilosis) a počítaním vyrastených kolónií po 

uplynutí času kultivácie (v prípade C. parapsilosis 48 hodín, 29 °C, v prípade S. pombe 72 

hodín, 29 °C). Prežívanie sme stanovili v % v časoch 0, 1 a 2 hodiny po ošetrení ako pomer 

vyrastených kolónií v plazmou ovplyvnených vzorkách v porovnaní s neovplyvnenou 

kontrolou.   

 

Výsledky a diskusia 

Na obr. 1 môžeme vidieť, že po ošetrení kvasiniek S. pombe plazmou generovanou 

z dusíka sme nepozorovali výrazný pokles prežívania takto ovplyvnených kvasiniek. Pri 

všetkých zvolených časoch ošetrenia sme pozorovali prežívanie okolo 100 % a krivka 
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prežívania neklesala ani s časom inkubácie. Prežívanie kvasiniek pri najdlhšom čase ošetrenia 

v čase 0 hodín bolo na úrovni 106,13 % a v čase 2 hodiny po ošetrení 101,59 %. Za eliminačné 

vlastnosti plazmy sú pravdepodobne zodpovedné aktívne častice, ktoré sa menia v závislosti 

od podmienok ošetrenia. Pri plazme generovanej z dusíka sa tvoria primárne oxidy dusíka 

(NOx), ktoré pri prechode do vodnej fázy reagujú s molekulami vody a vznikajú kyseliny 

(HNOx), čo spôsobí zmenu pH z neutrálneho na kyslé. Kvasinky ale prirodzene znášajú kyslé 

prostredie lepšie ako neutrálne, takže nedochádza k ich poškodeniu a zastaveniu delenia.  

Po ošetrení kvasiniek S. pombe plazmou generovanou z kyslíka (obr. 2) sme pozorovali 

mierny pokles prežívania. V tomto prípade môžeme vidieť, že na prežívanie vplýval čas 

ošetrenia, v čase 0 hodín po 3x30 s ovplyvnení bolo prežívanie na úrovni 71,09 % a po 12x30 

s ovplyvnení na úrovni 52,55 %. S časom inkubácie v plazmou ošetrenej vode bolo prežívanie 

kvasiniek relatívne stabilné, čo môžeme vidieť aj na vzorke ovplyvnenej plazmou 6x30 s, v 

ktorej prežívanie kleslo len o 4,22 % v porovnaní s prežívaním pred ošetrením plazmou. Aj 

v tomto prípade sa domnievame, že za zmenu v prežívaní sú zodpovedné aktívne častice 

generované z kyslíka, pravdepodobne hydroxylový radikál alebo singletový kyslík, ktoré majú 

veľmi krátky polčas rozpadu, a preto musia vznikať v blízkosti buniek, aby ich dokázali 

poškodiť. Inak reagujú s najbližšou molekulou, čím dôjde k ich inaktivácii.  

 

 
 

Obr. 1. Prežívanie kvasiniek Schizosaccharomyces pombe po ošetrení plazmou generovanou z dusíka Na 

osi y je znázornené prežívanie kvasiniek v percentách, na osi x čas inkubácie po ošetrení nízkoteplotnou 

plazmou. Jednotlivé krivky znázorňujú prežívanie kvasiniek pri rôznych časoch ošetrenia plazmou 
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Obr. 2. Prežívanie kvasiniek Schizosaccharomyces pombe po ošetrení plazmou generovanou z kyslíka Na 

osi y je znázornené prežívanie kvasiniek v percentách, na osi x čas inkubácie po ošetrení nízkoteplotnou 

plazmou. Jednotlivé krivky znázorňujú prežívanie kvasiniek pri rôznych časoch ošetrenia plazmou 

 

Najvýraznejší pokles prežívania sme pozorovali pri kvasinkách S. pombe ošetrených 

plazmou generovanou zo vzduchu (obr. 3). V tomto prípade na prežívanie kvasiniek vplýval 

nie len čas ošetrenia (prežívanie v čase 0 po 3x30s ošetrení bolo na úrovni 62,14 % a po 12x30 s 

ošetrení na úrovni 0,64 %), ale aj čas inkubácie, kde po 6x30 s ošetrení kleslo prežívanie o 49 % 

v priebehu 2-hodinovej inkubácie v porovnaní s prežívaním pred ošetrením plazmou. Výrazný 

zlom v prežívaní nastal medzi vzorkami ošetrenými plazmou 6x30 s a 9x30 s, kde môžeme 

v čase 0 po ošetrení pozorovať až takmer 12-násobný pokles prežívania medzi týmito dvoma 

vzorkami. V čase 2 hodiny môžeme vidieť, že v prípade dvoch najdlhších ošetrení kleslo 

prežívanie pod 1 % (po ošetrení 9x30 s 0,69 % prežívanie, po ošetrení 12x30 s 0,51 % 

prežívanie).   

Keďže ako najvhodnejší na elimináciu kvasiniek S. pombe je podľa našich výsledkov 

práve vzduch, rozhodli sme sa vplyv takto generovanej plazmy sledovať aj na zástupcovi 

patogénnych kvasiniek rodu Candida, pričom sme si zvolili druh C. parapsilosis. Zaujímalo 

nás, či sú tieto kvasinky odolnejšie na pôsobenie plazmy ako kvasinky S. pombe. Ako môžeme 

vidieť na obr. 4, výrazný pokles prežívania sme zaznamenali až pri najdlhšom čase ošetrenia, 

kedy v porovnaní s ošetrením 9x30 s došlo k 6,47-násobnému poklesu v prežívaní už v čase 

inkubácie 0. Na prežívanie kvasiniek C. parapsilosis nevplývala len dĺžka ošetrenia, ale aj 

dĺžka inkubácie, čo môžeme vidieť na vzorke ošetrenej 6x30 s, kde v priebehu inkubácie došlo 

k poklesu prežívania o 50 % v porovnaní s prežívaním pred ošetrením plazmou. Na základe 

prežívania týchto dvoch kvasiniek po ovplyvnení nízkoteplotnou plazmou generovanou zo 
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vzduchu môžeme tvrdiť, že kvasinky C. parapsilosis sú odolnejšie pri kratších časoch ošetrenia 

ako kvasinky S. pombe (obr. 3), ale pri najdlhšom čase ošetrenia po 2-hodinovej inkubácii 

v plazmou ošetrenej vode, sme v oboch prípadoch pozorovali pokles prežívania pod 1 %. 

 

 
 

Obr. 3. Prežívanie kvasiniek Schizosaccharomyces pombe po ošetrení plazmou generovanou zo vzduchu 

Na osi y je znázornené prežívanie kvasiniek v percentách, na osi x čas inkubácie po ošetrení nízkoteplotnou 

plazmou. Jednotlivé krivky znázorňujú prežívanie kvasiniek pri rôznych časoch ošetrenia plazmou 

  

 
 

Obr. 4. Prežívanie kvasiniek Candida parapsilosis po ošetrení plazmou generovanou zo vzduchu Na osi y 

je znázornené prežívanie kvasiniek v percentách, na osi x čas inkubácie po ošetrení nízkoteplotnou plazmou. 

Jednotlivé krivky znázorňujú prežívanie kvasiniek pri rôznych časoch ošetrenia plazmou 

 

Záver 

Z našich výsledkov vyplýva, že najlepší eliminačný účinok vykazuje plazma 

generovaná zo vzduchu, kde už aj po 9x30 s ošetrení klesá prežívanie kvasiniek S. pombe pod 
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1 %. Antifungálne pôsobí aj na kvasinky C. parapsilosis, ale až pri najdlhšom zvolenom čase 

ošetrenia, teda 12x30 s. Nízkoteplotná plazma generovaná z kyslíka a dusíka výrazne neznižuje 

prežívanie kvasiniek ani po najdlhšom zvolenom ošetrení. Hoci sú tieto výsledky prínosom pre 

potenciálnu aplikáciu plazmy v biomedicíne, je potrebné ďalej skúmať molekulárne 

mechanizmy účinku plazmy na živé organizmy.  
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Abstract 

The Repeat12 domain of hRyR2 as a potential binding structure for small molecules 

The human ryanodine receptor 2 (hRyR2) is mainly involved in the entry of calcium cations in the 

cytoplasm of cardium myocytes. Calcium is one of the main elements of the human body, which plays an 

important role in physiological processes, such as E-C coupling. This protein complex consists of 4 monomers, 

each of which is divided into 14 domains. Between the two domains SPRY1 and SPRY2 is a tandem domain – 

Repeat12, which occurs in the clamp region. Mutations in „Repeat12“ domain cause several cardiac (CPVT, CM, 

scTdP, VT) and non-cardiac (colorectal carcinoma) diseases. In the present work, we focused on „Repeat12“ of 

human RyR2. We successfully expressed and purified “Repeat12” domain in a monomeric state with a final purity 

over 97 % and determined its thermal stability by nanoDSF analysis. Melting point of „Repeat12“ was between 

38-40 °C. NanoDSF was also used to screen several ligands, which could increase thermal stability of “Repeat12”. 

 

Keywords: RyR2; Repeat 12; purification; protein expression; nanoDSF 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ryanodínové receptory (RyRy) sú označované ako najväčšie proteínové iónové kanály 

(2.2 MDa), ktoré boli doteraz identifikované [1, 2]. U cicavcov rozoznávame tri izoformy 

(RyR1-3), ktoré sú exprimované v rôznych tkanivách. RyR2 (Obr. 1A) je najviac zastúpený v 

srdcovom svalstve [3]. V procese väzby excitácie a kontrakcie zohrávajú RyR2 dôležitú úlohu 

pri amplifikácii signálu, tým že po otvorení kanálu dochádza k zvýšeniu koncentrácie Ca2+ 

v cytoplazme myocytov. Správne otváranie/zatváranie RyR2 je kľúčovou podmienkou pre 

pravidelnú srdcovú činnosť [4]. 

RyRy pozostávajú zo štyroch monomérov, ktoré sú zložené z väčšej cytoplazmatickej 

a menšej transmembránovej (TM) oblasti. Na základe bioinformatickej predikcie bol RyR2 

monomér  rozdelený do 14 domén [5]. Doména „Repeat12“, ktorá sa nachádza medzi SPRY1 

a SPRY2 v oblasti svoriek (Obr. 1) bola predmetom štúdia niekoľkých vedeckých skupín [6, 

7, 8]. 

V PDB databáze je jediný záznam o trojrozmernej štruktúre „Repeat12“, ktorá bola 

získaná röntgenovou štruktúrnou analýzou s rozlíšením ≈ 1,6 Å (PDB 5C30; Obr. 1B). 
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Štruktúra tejto domény bola určená u izoformy 1 ryanodínového receptora, ktorý sa prednostne 

exprimuje v kostrovom svalstve. Terciárna štruktúra ukázala, že domény „Repeat12“ sú 

navzájom asymetrické. Každý „Repeat“ pozostáva z dvoch α-helixov a dvojvláknového β-

skladaného listu, ktorý je zložený z krátkych β-reťazcov na každom C-konci. Okrem toho, 

„Repeat2“ obsahuje aj ďalší trojvláknový β-skladaný list, ktorý narúša vyššie spomenutú 

symetriu štruktúry [9]. „Repeat1“ je od „Repeat2“ oddelený slučkou, ktorá je dlhá 30 

aminokyselín („U-shaped lid“, Obr. 1B), pričom bolo potvrdené, že slučka interaguje s 

„Repeat1“ [6]. 

 

 
 

Obr. 1. Ryanodínový receptor a jeho doména „Repeat12“ A. Štruktúra prasacieho RyR2 určená 

kryoelektrónovou mikroskopiou s vyznačenou doménou „Repeat12“ (PDB ID 5GO9). B. Terciárna štruktúra 

domény „Repeat12“ v zajačom RyR1, ktorá bola určená röntgenovou analýzou (PDB ID 5C30). Obrázky A. a 

B. boli zobrazené a upravené v programe PyMOL 

 

Podľa databázy mutácií HGMD v doméne „Repeat12“ hRyR2 sa nachádza 9 

„missense/nonsense“ mutácií, ktorých výskyt je asociovaný so závažnými srdcovými 

arytmiami (Tab.1). Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia (CPVT) je dedičné 

ochorenie, ktorého hlavným spúšťačom sú adrenergné látky, spôsobujúce arytmie srdca [10]. 

Charakteristickým znakom katecholaminergnej polymorfnej komorovej tachykardie je 

predčasná ventrikulárna kontrakcia v pokoji, ale aj pri fyzickej či emočnej záťaži a strese, ktorá 

môže pokročiť až do obojsmernej ventrikulárnej tachykardie (VT) alebo ventrikulárnej 

fibrilácie (VF) [11]. Špeciálna forma ventrikulárnej arytmie spúšťaná predčasnými 

komorovými kontrakciami s veľmi krátkymi intervalmi väzby excitácie-kontrakcie sa nazýva 

„Short-coupled variant of torsades de pointes“ (scTdP) [12]. Mutácie nachádzajúce sa v 

„Repeat12“ sú taktiež asociované s ďalším podtypom kardiologických ochorení, ktorými sú 

kardiomyopatie, ako dilatačná kardiomyopatia a hypertrofná kardiomyopatia (HCM) [13].  

Okrem asociácií na kardiologické ochorenia sa v tejto doméne nachádza aj možná spojitosť s 

onkologickými ochoreniami v podobe mutácie podmieňujúcej kolorektálny karcinóm [14].  
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Tab. 1. Mutácie hRyR2 nachádzajúce sa v doméne „Repeat12“ podľa databázy HGMD 

(http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=RYR2) 

 

Pôvodná 

aminokyselina 

Zamenená 

aminokyselina 
Ochorenie 

Gly901 Ser Kolorektálny karcinóm 

Arg929 His Kardiomyopatia s hypertrofiou myokardu 

Gly947 Glu Kardiomyopatia s dilatáciou myokardu 

Met995 Val „Short-coupled variant of torsades de pointes” 

Arg1013 Gln Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia 

Gly1015 Arg Kardiomyopatia s dilatáciou myokardu 

Val1024 Ile „Short-coupled variant of torsades de pointes” 

Arg1051 His Kardiomyopatia s dilatáciou myokardu 

Arg1051 Pro Katecholaminergná polymorfná komorová tachykardia 

 

Cieľom našej práce bola expresia, purifikácia a pilotná charakterizácia termálnej 

stability proteínovej domény „Repeat12“ hRyR2 vrátane skríningu nízkomolekulových látok 

so zámerom identifikácie takých, ktoré zvyšujú termálnu stabilitu tejto domény. Ligandy 

zvyšujúce termálnu stabilitu domény „Repeat12“ budú použité pre ďalšie biochemické 

a štruktúrne charakterizácie. 

 

Materiál a metódy 

Expresia a purifikácia domény Repeat12 hRyR2 

Doménu „Repeat12“ hRyR2 (hRyR2≈861-1066) sme exprimovali v bakteriálnych bunkách 

E. coli, v kmeňoch BL21(DE3) a B834, ktoré obsahovali plazmid pET28a s naklonovanou 

DNA sekvenciou uvedených hRyR2 fragmentov. Pre jednoduchšiu purifikáciu na C-koniec 

proteínu sme pridali kotvu pozostávajúcu zo šiestich histidínov. Expresia prebiehala pri 18°C 

približne 12 hodín [16]. Po expresii sme bunky s nadprodukovanou doménou „Repeat12“ 

hRyR2 zhomogenizovali pomocou sonikácie. Bunkový lyzát sme následne scentrifugovali na 

ultracentrifúge Beckmann (Beckmann, USA), 30 min., 100 000g, pri 4°C. Doménu „Repeat12“ 

sme z bunkového lyzátu purifikovali pomocou afinitnej chromatografie s imobilizovanými 

iónmi kovu (IMAC). Eluovaný proteín bol následne prečistený gélovou filtráciou, spojenou s 

vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (FPLC; Äkta, USA), s využitím kolóny 

Superdex 200 10/300 GL. Expresia ako aj čistota purifikovaného proteínu bola overená 

prostredníctvom 12,5% SDS-PAGE. Vysokoprečistený rekombinantný proteín sme 

koncentrovali s využitím centrikónov Amicon® Ultra 10K, resp. Amicon® Ultra 3K. 

Koncentrácia proteínov bola meraná pomocou spektrofotometra NanoDrop 2000c. 

Skríning nízkomolekulových látok na doménu „Repeat12“ pomocou nanoDSF  

Termálna stabilita „Repeat12“ hRyR2 domény bola charakterizovaná prostredníctvom 
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nanoDSF analýzy na prístroji Prometheus NT.48 (Nanotemper, GER) v rozmedzí teplôt 20–

85°C, s tepelným gradientom 1°C/min. Skríning potenciálne väzobných nizkomolekulových 

ligandov bol urobený pomocou Additive Screen® kitu (Hampton Research, USA). Výsledky 

nameraných teplôt topenia („melting point“) boli analyzované pomocou softvéru dodaného 

výrobcom. 

 

Výsledky a diskusia 

Na izoláciu, purifikáciu a charakterizáciu domény „Repeat12“ sme využili fragment 

hRyR2≈850-1100. Vhodné podmienky expresie [16] zabezpečili dostatočnú hladinu 

rekombinantného proteínu pre nasledovné štúdie: ≈ 5mg/L kultivačného media (Obr. 2A). 

Vysoko účinným krokom pri purifikácii bolo využitie metódy IMAC, pomocou ktorej sme 

odstránili  85% kontaminujúcich bielkovín a získali frakcie s vysokým množstvom 

purifikovaného hRyR2 fragmentu (Obr. 2B, dráhy 5–7). Ďalšie prečistenie (vyše 95%) sme 

dosiahli využitím gélovej filtrácie spojenej s FPLC (Obr. 2C, dráhy 31–34). Eluovaný fragment 

hRyR2≈850-1100 sa nachádzal v oblasti 15,3–17,5 ml s maximom pri 16,4 ml (Obr. 2C), čo na 

základe molekulovej hmotnosti (≈ 25 kDa) zodpovedá monomérnej forme tohto fragmentu. 

Zvyšné dva píky obsahujú kontaminujúce proteíny s vyššou molekulovou hmotnosťou.  

 

 
 

Obr. 2. Expresia (A), IMAC purifikácia (B) a gélová filtrácia (C) domény „Repeat12“ hRyR2 

Exprimovaná doména „Repeat12“ (MW ≈25 kDa)  je vyznačená v zelenom obdĺžniku. 12,5 SDS-PAGE. Š – 

štandard molekulových hmotností. A. N, I: Solubilná frakcia z neindukovaných, resp. indukovaných buniek E. 

coli. B. Jednotlivé purifikačné kroky pomocou IMAC (dráhy 1-8). C. Elektroforetogram a chromatogram 

gélovej filtrácie. Dráhy 28-35 sú elučné frakcie po gélovej filtrácii. 
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Doménu „Repeat12“ hRyR2 sme následne podrobili analýze nanoDSF s cieľom určiť 

jej termálnu stabilitu. Hodnoty teploty topenia (Tm) domény „Repeat12“ boli v rozmedzí 38–

40 °C. Súčasne sme pomocou analýzy nanoDSF urobili skríning viacerých ligandov. Niektoré 

ligandy významne zvyšovali Tm tejto domény, a to až o 5°C, čím zvyšovali aj termálnu stabilitu 

domény „Repeat12“. 

V „Repeat12“ doméne boli zistené mutácie podmieňujúce viaceré závažné 

kardiologické ochorenia akými sú ventrikulárne tachykardie či rôzne typy kardiomyopatií 

(Tab. 1), [17], ako aj mutácie podieľajúce sa na vzniku onkologických ochorení. Mutácie 

Arg1013Gln a Arg1051Pro podmieňujú vznik CPVT. Vplyv uvedených mutácií na štruktúru 

RyR2 je diskutovaný v [17]. Ďalšia skupina mutácií zahŕňajúca Arg929His*, Gly947Glu, 

Gly1015Arg a Arg1051His podmieňuje vznik kardiomyopatií s hypertrofiou* alebo dilatáciou 

myokardu. Arg929His substitúcia, ktorá je asociovaná s asymetrickou hypertrofiou srdcového 

svalu, je charakteristická pre hypetrofickú kardiomyopatiu (HCM). V doméne „Repeat12“ sa 

nachádzajú aj mutácie Met995Val a Val1024Ile, ktoré podmieňujú špeciálny typ tachykardie 

nazývanej „Short-coupled variant of torsades de pointes“ (scTdP) [12]. Poslednou mutáciou v 

„Repeat12“ je Gly901Ser, ktorá ako jediná nie je asociovaná s kardiologickým ochorením, 

avšak táto mutácia podmieňuje vznik kolorektálneho karcinómu. Toto onkologické ochorenie 

je asociované s intracelulárnou vápnikovou homeostázou, ktorá pri vzniku mutácie v 

„Repeat12“  môže byť narušená [14]. 

 

Záver 

Podarilo sa nám nadexprimovať a vypurifikovať doménu „Repeat12“ ľudského RyR2 

v monomérnom stave, ako aj určiť jej teplotu topenia. Pomocou metódy nanoDSF sme 

identifikovali ligandy, ktoré zvyšujú termálnu stabilitu „Repeat12“ RyR2 domény, čo 

naznačuje možnosť ich špecifickej väzby na „Repeat12“. 
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[17] Bauerová-Hlinková V., Hajdúchová D., Bauer J. A. (2020) Molecules. 25(18), p. 4040 

 

  



 

503 
 

Identifikácia fosforylácie Proteín Kinázy Cδ v izolovaných frakciách 

buniek vystavených fotobiomodulácii pri 808 nm 
 

Viktória Pevná1, Pavol Miškovský2, Veronika Huntošová2 

 
1Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych 

vied, Katedra Biofyziky, Jesenná 5, 041 54 Košice, Slovenská republika; 

viktoria.pevna@gmail.com 
2Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technologický a inovačný park, Centrum 

interdisciplinárnych biovied, Jesenná 5, 041 54 Košice, Slovenská republika 

 

 

Abstract 

Detection of Protein kinase Cδ phosphorylation in fractions of cells subjected to photobiomodulation at 

808 nm 

Protein kinase Cδ is a serine/threonine kinase that plays an important role in cancer cell apoptosis. Its 

active form can be identified by phosphorylation at tyrosine 311 (pPKCδ(Tyr311)). Our aim was to identify this 

phosphorylated form in subcellular structures of U87 MG glioblastoma cells subjected to phorbol ester and 

photobiomodulation (PBM) at 808 nm. PBM is a new method to improve the condition of mitochondria. This 

could be crucial for cancer treatment. In the present work, cell fractions were isolated and pPKCδ(Tyr311) was 

clearly identified in the mitochondria of the treated cells. Based on the results of Western blot analysis of the cell 

fractions, a schematic model of the distribution of pPKCδ(Tyr311) was proposed. PBM maintains a higher level 

of pPKCδ(Tyr311) in mitochondria and cytosol, which in turn may serve as a trigger for autophagy or apoptosis. 

Our approach provides a complementary method for fluorescence microscopy identification of pPKCδ(Tyr311) 

distribution in cells. 

 

Keywords: photobiomodulation; PDT; PKC; mitochondria; western blot; fraction isolation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fotobiomodulácia (PBM) predstavuje prístup akým je možné neinvazívne ovplyvniť 

metabolizmus buniek pomocou svetla, ktoré je často definované v blízkej infračervenej oblasti 

[1]. Predpokladá sa, že prvotným cieľom v PBM sú mitochondrie a to konkrétne komplex 

V mitochondriálneho dýchacieho reťazca [2]. Takáto stimulácia sa vo veľkom využíva pri 

liečbe traumatických ochorení [3]. Po aplikácii PBM sa v poškodených bunkách aktivuje 

opravný systém, ktorý vedie k mitofágii poškodených mitochondrií [4].  

My sme sa rozhodli v našom výskume využiť vlastnosti, ktoré poskytuje PBM, pre 

aktiváciu signálnych dráh v nádorových bunkách a predovšetkým nastavenie hladiny 

oxidačného stresu na kritickú hodnotu, ktorá pri následnom použití protinádorovej terapie 

povedie k zvýšeniu efektivity zvolenej liečby. Pre prvotné experimenty, ktorých výsledky sú 

súčasťou tejto práce, sme si zvolili modelovú líniu U87 MG. Táto bunková línia exprimuje dve 

izoformy Proteín kinázy C (PKC) a to antiapoptotickú PKCα a proapoptotickú PKCδ [5]. 

Aktivita PKC závisí od fosforylácie aminokyselín, ktoré sa nachádzajú v katalytickej 

a regulačnej doméne. Jedná sa predovšetkým o tyrozíny a seríny [6]. Na to aby, PKC bola 
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v aktívnom stave, musí zmeniť svoju konformáciu. Predpokladá sa, že pre sprístupnenie 

väzbových miest pre substrát je potrebná fosforylácia tyrozínu 311 v hinge regióne, ktorý 

umožní otvorenie a správnu orientáciu PKCδ. Keďže cieľom aplikácie PBM nie je priama 

deštrukcia bunky, predpokladáme, že práve táto izoforma PKC môže zohrávať dôležitú úlohu 

v U87 MG bunkách. 

Cieľom tejto práce bolo optimalizovať metodiku pre detekciu PKCδ a jej fosforylácie 

v jednotlivých oblastiach na subcelulárnej úrovni. Zároveň sme sa snažili zistiť, či dochádza 

k zmenám lokalizácie fosforylovanej PKCδ po PBM a či táto lokalizácia vykazuje podobnosti 

s odpoveďou bunky na prítomnosť forbol esteru (PMA). 

 

Materiál a metódy 

V práci boli použité ľudské gliómové bunky U87 MG, ktoré rástli v DMEM 

(Dulbecco´s modified Eagle medium, vysoká koncentrácia glukózy, GlutaMAX™, s obsahom 

pyruvátu, Gibco-Invitrogen, Life Technologies Ltd., Paisley, VB) s pridaním 10% FBS (teľacie 

fetálne sérum, Gibco-Invitrogen, Life Technologies Ltd., Paisley, VB) a 1% (50/50) 

penicilín/streptomycínu (Gibco-Invitrogen, Life Technologies Ltd., Paisley, VB). Počas 

inkubácie bol bunkám zabezpečený rast v tmavej fáze za stálej vlhkosti (80%) v prítomnosti 

5% CO2 a 37°C. 

Bunky boli pre potreby jednotlivých experimentov ošetrené s použitím 1μM PMA 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) bezprostredne po vystavení PBM. Fotobiomodulácia 

zahŕňala použitie 808 nm lasera s dozimetriou svetla o veľkosti 1,8 J/cm2 (čo predstavuje 2 

minúty ožiarenia s dávkou 15 mW/cm2). Frakcie mitochondrií, cytosolu a jadrovej frakcie boli 

pripravené 24h po aplikácii terapie s PMA a PBM, s použitím lyzačného roztoku pripraveného 

podľa štandardizovaného protokolu (viď. [7]) s inhibítormi (2 x 1:100, Halt™ Protease & 

Phosphatase Inhibitor Coctail, ThermoFischer Scientific, Waltham, MA, USA).  Konečné 

lyzáty frakcií boli nanesené do polyakrylamidových gélov v objemoch vypočítaných 

vzhľadom na vykonanú BCA assay v poradí: cytosolová frakcia, mitochondriálna frakcia 

a jadrová frakcia. Uvedené poradie bolo dodržané u všetkých vzoriek. Proteíny boli 

rozseparované za pomoci elektroforézy a následne prenesené na nitrocelulózovú membránu. 

Po prenesení proteínov na membránu, bola membrána blokovaná s použitím 5% BSA/mlieka 

po dobu 60 minút. Vzorky boli po skončení inkubácie premyté a inkubované s použitím 

primánych protilátok (anti-oxidative stres defense (ab179843), anti-cytochrom c apoptosis 

cocktail (ab110415), anti-GAPDH (ab9485), anti-PKC delta (ab182126), anti-PKC delta 

forforylovaná na tyrozíne 311 (ab76181) (protilátky boli zakúpené od abcam, Veľká Británia) 
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cez noc pri 4°C. Následne boli membrány znovu premyté a inkubované so sekundárnymi 

protilátkami (WB7106) a vizualizované pomocou chromogénneho substrátu. Hodnoty optickej 

hustoty pásov na WB membráne boli analyzované v ImageJ [8]. 

Fluorescenčný obraz distribúcie PKCδ bol zosnímaný fluorescenčným konfokálnym 

mikroskopom (LSM Zeiss, Nemecko) vo fluorescenčnom móde s použitím vodného objektívu 

a 40-násobného zväčšenia. Vizualizácia PKCδ bola cez imunoznačenie so sekundárnou 

protilátkou AlexaFluor488 (excitácia 488 nm a emisia 530 ± 20 nm) Mitochondrie boli 

označené imunoznačením cytochrómu c s AlexaFluor546 (excitácia 555 nm a emisia LP 580 

nm) a jadrá boli označené Hoechstom (excitácia 405nm a emisia BP 490 nm). 

 

Výsledky a diskusia 

Identifikácia bunkových cieľov pre PKCδ je možná prostredníctvom konfokálnej 

fluorescenčnej mikroskopie. A ako je možné vidieť na Obr. 1A, tak je táto distribúcia (zelená 

farba) takmer homogénna. Na základe farbenia mitochondrií s protilátkou voči cytochrómu c 

(červená), vieme identifikovať mieru lokalizácie PKCδ v mitochondriách. Niekoľko ložísk 

bolo dokonca identifikovaných aj v jadre. Plazmatická membrána týchto nádorových buniek je 

taktiež do istej miery obohatená o PKCδ. No aj napriek výhodám, ktoré ponúka metóda 

kolokalizačnej analýzy, kde na základe lokalizácie známeho a špecifického proteínu dochádza 

k identifikácii distribúcie študovaného proteínu, má tento prístup značné štatistické a praktické 

(počet proteínov, ktoré je možné v tej istej bunke ofarbiť) obmedzenia. Istou prekážkou je aj 

citlivosť použitých protilátok pre danú techniku. Preto sme sa rozhodli rozdeliť bunku na 

fragmenty (separačnou metódou pomocou centrifugácie) tak, ako je to znázornené na Obr. 1B. 

Tri hlavné frakčné výťažky by mali zodpovedať: (1) cytosolu, (2) mitochondriám a (3) jadrá 

a membrány buniek. 

Bunky boli vystavené PBM, PMA a PBM+PMA a následne z nich boli extrahované 

frakcie. Hladina proteínov bola hodnotená metódou Western blot. Výstup takejto analýzy je 

zobrazený na Obr. 2. V každej študovanej skupine je možné rozoznať tri podskupiny, ktoré sa 

vzhľadom na daný aplikačný protokol od seba líšia. 
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Obr. 1. Distribúcia PKCδ v U87 MG bunkách a schematické znázornenie členenia bunkových frakcií pre 

metódou Western blot (A) Fluorescenčný obraz distribúcie PKCδ (zelená), cytochrómu c (červená) a jadrovej 

farbičky Hoechst (modrá). (B) Schéma bunky s frakciami (1) cytosol, (2) mitochondrie a (3) Nc/M-jadrá 

a bunkové membrány. Špecifická lokalizácia GAPDH, CV α a Lamíny B/C je znázornená ako identifikácia 

referenčných proteínov v danej frakcii 

 

 

 
Obr. 2. Identifikácia mitochondriálnej frakcie metódou Western blot  

(A) Hladina PKCδ, pPKCδ(Tyr311) a cytochrómu c v lyzátoch frakcií U87 MG buniek detegovaná v troch 

rôznych frakciách (získaných metódou postupnej centrifugácie) označených ako Cyt-cytosol, Mit-

mitochondrie a Nc/M-jadrá a bunkové membrány. GAPDH a CV α boli zvolene ako referenčné 

proteíny pre cytosol a mitochondrie. U87 MG boli vystavené PBM (808 nm, 2 min), pôsobeniu PMA 

a kombinácii PBM+PMA. Analýza proteínov bola uskutočnená 5 hodín po PBM. (B) Identifikácia 

jadrovej frakcie pomocou Lamína B/C. (C) Analýza optickej hustoty WB pásov 

 

Z analýzy (Obr. 2A,C) je možné pozorovať zvýšenú prítomnosť fosforylovanej formy 

pPKCδ(Tyr311) v mitochondriálnych frakciách po aplikácii PBM, čo je znázornené na Obr. 3 

(prípad PBM), kde sa pPKCδ(Tyr311) dostáva aj do cytosolu a jej koncentrácia v jadre 

postupne klesá. V druhom prípade (viď. Obr. 3 – prípad PMA), spôsobilo vystavenie buniek 

PMA signifikantne vyššiu hladinu fosforylácie v mitochondriách a v jadre, pričom sa 

aktivovaná forma PKCδ začína objavovať aj v membránach, čo koreluje s výsledkami 

získanými mikroskopicky v predchádzajúcich štúdiách [9]. Prítomnosť pPKCδ(Tyr311) 
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naznačuje posun bunky v smere apoptózy. Použitím kombinácie PBM + PMA dochádza 

k aktivovaniu PKCδ v membránových organelách, no aj jej prítomnosť je značná aj v cytosole, 

kde predpokladáme jej interakciu s ďalšími proteínmi a enzýmami. Ako sme v poslednej 

publikácii preukázali, takáto lokalizácia môže vysvetľovať zvýšenie aktivity kaspázy 3 

v bunkách po PDT [10]. Dôležité je podotknúť, že celková hladina PKC δ bola nájdená vo 

všetkých frakciách a za všetkých študovaných podmienok. Podstatné zníženie bolo pozorované 

len v cytosole po aplikácii PMA na bunky línie U87MG. Aby sme vedeli identifikovať 

jednotlivé frakcie, tak sme separované proteíny označili protilátkami špecifickými voči 

proteínom nachádzajúcim sa v jednotlivých frakciách. Ako je možné pozorovať, v prvej frakcii 

sme detegovali GAPDH, druhá a tretia frakcia obsahovali CV α a cytochróm C a posledná 

frakcia bola pozitívna aj na Lamínu B/C (Obr. 2B). Na základe získaných dát sme navrhli 

jednoduchý model distribúcie aktivovanej pPKCδ(Tyr311) na Obr. 3. 

 

 

 
Obr. 3. Schematický model fosforylácie PKCδ na tyrozíne 311 identifikovanej v jednotlivými frakciami 

metódou Western blot  

Lokalizácia pPKCδ(Tyr311) v U87 MG bunkách po vystavení PBM, PMA a PBM+PMA je znázornená zelenou 

farbou. Miera fosforylácie je znázornená intenzitou zelenej farby. Nemerateľná hladina fosforylácie je 

znázornená šedou farbou 

 

Záver 

PBM si ako podporná terapia získava čoraz väčšiu pozornosť a to aj v liečbe 

nádorových ochorení. V tejto práci sme študovali vplyv PBM na fosforyláciu PKCδ 

v nádorových bunkách glioblastómu U87 MG. Rodina PKC má výrazný vplyv na signalizáciu 

prežívania a bunkovej smrti. Preto je dôležité poznať stav v akom sa daná izoforma nachádza. 

Fosforylácia PKCδ na tyrozíne 311 umožňuje udržiavať PKCδ v aktívnom stave, kedy je 

možné na daný proteín naviazať substrát a umožniť jeho fosforyláciu.  Metódou postupnej 

izolácie lyzovaných frakcií buniek pre analýzu hladiny proteínov metódou Western blot sme 

zistili, že bunky vystavené PBM udržiavajú aktívnu formu PKCδ v cytoplazme 
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a v mitochondriách. Cytoplazmická lokalizácia je čiastočne zachovaná aj po aplikácii PMA, 

ktorá bez PBM vedie k zvýšeniu hladiny aktivovanej PKCδ v mitochondriách. Keďže 

k fosforylácii PKCδ na tyrozíne 311 dochádza preferenčne po zvýšení hladiny oxidačného 

stresu [11], dá sa predpokladať, že PBM zvyšuje hladinu oxidačného stresu nie len 

v mitochondriách, ale aj v cytoplazme. Tomu nasvedčuje aj zvýšenie hladiny tioredoxínu a 

SOD1 v cytoplazmatickej frakcii po PBM. K výraznej zmene vedúcej k apoptotickej odpovedi 

bunky však nedošlo, nakoľko cytochróm c bol detegovaný len vo frakciách odpovedajúcich 

mitochondriálnej lokalizácii a do cytosolu sa nevylial. Uvedené experimentálne poznatky 

a úvahy sú uskutočnené na základe súboru predbežných výsledkov. Detailnejší popis vplyvu 

PBM na nádorové bunky si bude vyžadovať ďalšie skúmanie problematiky. Avšak, záverom 

možno zhodnotiť, že zvolený prístup poskytuje hodnotné informácie, ktoré sú komplementárne 

k meraniam kolokalizácie študovaných proteínov v bunkách prostredníctvom konfokálnej 

fluorescenčnej mikroskopie. 
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Abstract 

Inhibition of fatty acid synthase increases the sensitivity of testicular cancer cells to cisplatin 

Testicular tumors, which mainly affect boys and men of reproductive age, are relatively well treatable 

due to the cytostatic drug cisplatin. However, in recent years we can observe an increased incidence of patients 

with this type of cancer. Moreover, the incidence of cisplatin-resistant tumors has increased significantly, which 

is a considerable problem in clinical practice. Targeting therapy to alter metabolism of resistant tumor cells has 

been shown to be very effective in other types of tumors. As the fatty acid metabolism of testicular tumors has 

not been sufficiently studied to date, elucidation of its significance may lead to targeted manipulation of resistant 

cell metabolism. Our results show that fatty acid synthase (FASN) is differentially expressed in NTERA-2 wild-

type and resistant testicular cancer cells, and its inhibition by C75 increases the sensitivity of resistant cells to 

cisplatin. 

 

Keywords: testicular cancer; cisplatin; fatty acid metabolism; FASN 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rakovina semenníkov predstavuje jeden z najliečiteľnejší typov karcinómov s 10-

ročnou mierou prežívania u viac ako 95 % pacientov. Avšak, 10-15% pacientov vykazuje 

rezistenciu na cytostatikum cisplatinu, hlavné liečivo nádorov semenníka [1 – 2].  

Metabolické preferencie testikulárnych nádorov nie sú do dnešného dňa dostatočne 

preštudované, napriek tomu, že zacielenie terapie na metabolizmus je vysoko účinný spôsob 

liečby u viacerých typov nádorov. Práve dysregulácie metabolizmu lipidov patria medzi 

najvýznamnejšie metabolické zmeny pri rakovine. Nádorové bunky využívajú metabolizmus 

lipidov na získavanie energie, komponentov pre biologické membrány a signálnych molekúl 

potrebných na proliferáciu, prežívanie, inváziu, tvorbu metastáz a pre adaptáciu na nádorové 

mikroprostredie, či liečbu [3].  

Dlhodobým cieľom našej práce je objasnenie rozdielov lipidového 

metabolizmu  testikulárnych nádorových bunkách citlivých a rezistentných na cisplatinu, ale 

aj cielená manipulácia lipogenézy. V prípade mnohých karcinómov bolo potvrdené, že 



 

510 
 

inkubácia metabolických inhibítorov s rezistentnými nádorovými bunkami vedie k zvýšeniu 

ich senzitivity na terapeutiká, čiže k zníženému prežívaniu rakovinových buniek [4]. V tejto 

práci sa preto zameriavame na inhibíciu syntázy mastných kyselín (FASN). Jej nadexpresia, 

napríklad pri rakovine prsníka alebo prostaty, koreluje s horšenou prognózou. Dôležitosť 

FASN spočíva v jej schopnosti premeniť acetylkoenzým A (acetyl-CoA) a malonylkoenzým 

A (malonyl-CoA) na mastné kyseliny s dlhým reťazcom ako je palmitát. Palmitát je následne 

premieňaný na iné mastné kyseliny a komplexné lipidy, ktoré sú životne dôležité pre 1) syntézu 

lipidov a membránových štruktúry ako sú lipidové rafty, 2) modifikáciu a lokalizáciu proteínov 

a 3) signalizáciu hlavných onkogénnych dráh, napríklad dráha fosfatidylinozitol 3-kináza/ 

proteínkináza B/ cicavčia cieľová kináza rapamycínu (PI3K/AKT/mTOR) [5].  Inhibícia FASN 

bola zabezpečená vďaka inkubácii rezistentných a senzitívnych testikulárnych nádorových 

buniek s metabolickým inhibítorom - kyselinou 4-metylén-2-oktyl-5-oxotetrahydrofurán-3-

karboxylovou (C75) po dobu 4 dní.  

 

Materiál a metódy 

Kultivácia testikulárnych nádorových buniek  

Testikulárne nádorové línie NTERA-2, senzitívne alebo rezistentné na cisplatinu [6], 

boli kultivované pri teplote 37°C v 10 ml Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM, 

obsahujúci 4 mM L-glutamín, 4 500 mg/l glukóza, 1 mM pyruvát sodný a 1 500 mg/l 

hydrogénuhličitan sodný) s pridaným 10% fetálnym teľacím sérom (FCS) a 50mg/ml 

gentamycínom. Hypoxia (1% O2), ktorá hrá dôležitú úlohu v agresívnych typoch nádorov, bola 

dosiahnutá v hypoxickej stanici Ruskinn Invivo2 300 (Ruskinn Technologies). 

Real Time PCR (RT-PCR) 

Sledovanie hladín expresie FASN  bolo uskutočnené pomocou metódy Real Time PCR 

v prístroji StepOnePlusTM Real-Time PCR System (Applied BioSystems). Vo všetkých 

prípadoch bol objem reakcie 20 µl. Na analýzu výsledkov bola využitá ∆∆ Ct metóda.  

 

Tab. 1. RT- PCR komponenty pre 1 vzorku  

 

 

 

 

 

 

 

RT-PCR – komponenty pre 1 vzorku 

SyberGreen (1x) 10 µl 

Forward primer (10 µM) 0,5 µl 

Reverse primer (10 µM) 0,5 µl 

RT-PCR H2O 6 µl 

cDNA (10x riedená) 3 µl 



 

511 
 

Tab. 2. RT-PCR teplotný program 

 

RT-PCR – teplotný program (počet cyklov 40) 

Počiatočná denaturácia (10 min) 95°C 

Denaturácia (15 s) 95°C 

Anelácia, Elongácia, Detekcia fluorescencie (1 min) 60°C 

 

Tab. 3. Sekvencie primerov  

 

Názov Sekvencia 

FASN Forward 5´ ATG AGC ACC AAC GAC ACG AT 3´ 

FASN Reverse 5´ CTA TAG GCC GCA GCC TTC TC 3´ 

 

Inkubácia buniek s 1 µM cisplatinou a 25 µM C75 

Bunky (1000 buniek/jamka v DMEM + 10% FCS + gentamycín) boli založené na 96- 

jamkovú platničku. Po 24 hodinách bola pridaná 1 µM cisplatina, 25 µM C75 a kombinácia 

týchto látok. Využité koncentrácie boli určené na základe predchádzajúcich štúdií [7]. 

Platnička bola inkubovaná v termostate 4 dni. Viabilita bola stanovená pomocou Cell Titer 

Blue testu (Promega) a meraná pomocou prístroja SYNERGY H4 microplate reader (BioTek) 

pri vlnových dĺžkach excitácia 530 a emisia 590. 

 

Výsledky a diskusia 

Expresia FASN bola porovnávaná medzi normoxickými a hypoxickými testikulárnymi 

nádorovými bunkami, ktoré sú senzitívne alebo rezistentné na cisplatinu. Analýza RT-PCR 

nepoukazuje na výrazné rozdiely v expresii FASN u NTERA-2 buniek senzitívnych a 

rezistentných za normoxických podmienok. Avšak, v hypoxii exprimovali NTERA-2 bunky 

senzitívne na cisplatinu FASN 1,75-násobne viac ako rezistentné bunky.  
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Obr. 1. RT-PCR FASN  

Expresia FASN v testikulárnych nádorových bunkách stanovená pomocou RT-PCR metódy. 

(S- senzitívne bunky, R-rezistentné bunky, NO-normoxia, HY-hypoxia) 

 

Na overenie, či inhibícia FASN má vplyv na zvýšenie citlivosti nádorových buniek na 

cisplatinu, boli senzitívne a rezistentné bunky inkubované v kombinácii 1 µM cisplatina + 25 

µM C75 4 dni a následne bola stanovená ich viabilita. Z výsledkov vyplýva, že samostatný 25 

µM C75 nemá žiadny vplyv na prežívanie nádorových buniek (111% viabilita senzitívnych 

buniek; 100% viabilita rezistentných buniek). Avšak, v prípade jeho kombinácie s cisplatinou 

sa nám podarilo úspešne navodiť zvýšenú citlivosť rezistentných buniek. Senzitívne bunky po 

4 dňovej inkubácii s 1 µM cisplatinou vykazovali 77% viabilitu, zatiaľ čo v kombinácii 1 µM 

cisplatina s 25 µM C75 iba 37% viabilitu. Rezistentné bunky s 1 µM cisplatinou dosahovali 

82% viabilitu, ale v prípade kombinácii 1 µM cisplatina s 25 µM C75 iba 33% viabilitu. 

Môžeme konštatovať, že inhibíciou FASN sa zvýši účinnosť cisplatiny o približne 40-50% 
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Obr. 2. Viabilita NTERA-2 R   

Výsledky merania viability buniek po inkubácii s kombináciou cisplatiny (CisPt) a C75. Meranie po 4 dňoch. 

Bunky inkubované v médiu DMEM bez CisPt a C75 slúžili ako kontrola 

 

 
 

Obr. 3. Viabilita NTERA-2 S  

Výsledky merania viability buniek po inkubácii s kombináciou cisplatiny (CisPt) a C75. Meranie po 4 dňoch.  

Bunky inkubované v médiu DMEM bez CisPt a C75 slúžili ako kontrola 

 

Záver 

Na základe RT-PCR analýzy sme zistili, že medzi senzitívnymi a rezistentnými 

testikulárnymi bunkami nie sú výrazné rozdiely v expresii FASN. Zároveň sme dokázali, že je 

možné zvýšiť citlivosť rezistentných NTERA-2 buniek na cisplatinu, a to za pomoci inkubácie 

buniek v kombinácii s 25 µM C75. Daný výsledok je dôkazom, že objasnenie metabolizmu 

lipidov nádorov semenníka a cielená manipulácia tohto metabolizmu môže viesť k  odhaleniu 
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nových spôsobov liečby a v budúcnosti prispieť k zlepšeniu prognózy a prežívania pacientov, 

ktorí neodpovedajú na klasickú liečbu cisplatinou.  
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Abstract 

Effects of the miR-138-5p on cell migration and predicted target gene expression in DLD1 cells 

Colorectal cancer (CRC) exerts high incidence and mortality in Slovakia. In the presented study we 

analysed the effects of microRNA miR-138-5p mimic transfection on migration and target gene expression in the 

DLD1 cell line derived from human CRC tissue. After transfection of miR-138-5p mimic to DLD1 cells, 

significantly higher levels of miR-138-5p were observed. As a consequence of miR-138-5p administration, cells 

showed a significant decrease in cell migration. Transfection of miR-138-5p mimic led to decreased expression 

of circadian transcription factor clock and genes sirtuin 1 and mcm7, which are involved in regulation of cell cycle 

and interact with circadian system. Expression of other analysed genes associated with the circadian system and 

the regulation of cell cycle remain unchanged after transfection. To conclude, we assume that miR-138-5p 

decreased DLD1 cell migration through downregulation of genes clock, sirt1 and mcm7. These results may help 

to elucidate interactions of miR-138-5p and circadian system components in CRC tumour tissue. 

 

Keywords: colorectal cancer; clock; sirtuin 1; mcm7; miRNA; circadian system 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kolorektálny karcinóm (CRC) je nádorové ochorenie hrubého čreva a konečníka, ktoré 

sa v súčasnosti v Európe nachádza na popredných priečkach z hľadiska nielen incidencie, ale 

aj mortality nádorových ochorení [1]. Viaceré práce ukazujú, že v rozvoji a progresii CRC 

zohrávajú významnú úlohu aj komponenty cirkadiánneho systému [2, 3], ktorý generuje 

endogénne rytmy vo fyziologických a behaviorálnych procesoch ako odpoveď na rytmické 

zmeny v prostredí, najmä na striedanie svetla a tmy počas 24 hodín [4]. Molekulárnym 

základom cirkadiánneho rytmu je transkripčno-translačná slučka hodinových génov per 

(period; tri homológy – per1, per2, per3) a cry (cryptochrome; dva homológy cry1 a cry2) 

a transkripčných faktorov clock (circadian locomoter output cycles kaput) a bmal1 (arntl, aryl 

hydrocarbon receptor nuclear translocator like ) [4, 5, 6]. Diagnostika CRC v skorom štádiu 

je kľúčová pre zvýšenie úspešnosti terapie a zníženie mortality pacientov, preto sú v súčasnosti 

študované viaceré potencionálne biomarkery pre diagnostiku CRC, vrátane mikroRNA 

(miRNA) zo skupiny malých nekódujúcich RNA [7]. Maturované miRNA sa viažu na svoje 

cieľové mRNA na základe ich čiastočnej komplementarity, pričom kľúčová je väzba tzv. seed 

oblasti miRNA tvorenej 6-8 nukleotidmi na jej 5´konci. Po naviazaní miRNA inhibuje 

transláciu svojej cieľovej mRNA alebo ju destabilizuje, čo môže viesť až k jej degradácii [8, 9]. 
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Jednou z intenzívne študovaných miRNA, ktorá je zapojená do regulácie procesov 

spojených so vznikom a progresiou CRC, je miR-138-5p. Predchádzajúce štúdie ukázali, že 

expresia miR-138-5p bola znížená v nádorovom tkanive CRC v porovnaní s priľahlým 

tkanivom [10, 11] a zníženie expresie miR-138-5p v tkanive CRC bolo asociované so 

zvýšeným počtom metastáz v pečeni a znížením prežívaním pacientov [10, 12]. In vitro štúdie 

na bunkových líniách odvodených od humánneho CRC ukázali, že transfekcia miR-138-5p 

mimic do buniek viedla k poklesu viability buniek [11], utlmeniu glykolýzy a zníženiu 

migrácie buniek [10, 12] prostredníctvom zníženia expresie histónovej deacetylázy sirtuin 1 

(sirt1) [10] a transkripčného faktora MYC proto-oncogene (c-myc), ktoré interagujú aj 

s komponentami cirkadiánneho systému  a vykazujú rytmickú expresiu v tkanivách [13, 14, 

15]. Transkripčný faktor c-Myc taktiež reguluje expresiu klastra miR-106b/93/25 a jeho host 

génu minichromosome maintenance complex component 7 (mcm7) v bunkách 

hepatocelulárneho karcinómu [16], pričom klaster miR-106b/93/25 bol popísaný ako 

onkogénny v CRC [17]. 

Predkladaná práca je zameraná na analýzu účinkov transfekcie miR-138 mimic na 

migráciu buniek a expresiu vybraných predikovaných cieľových génov v databázach 

TargetScan [18] a miRWalk [19] v bunkovej línii DLD1, odvodenej z buniek humánneho 

CRC. V práci sme tiež analyzovali účinky transfekcie miR-138-5p mimic na expresiu 

komponentov transkripčno-translačnej slučky clock a per2 a génov ovplyvňujúcich reguláciu 

bunkového cyklu, ktoré interagujú s cirkadiánnym systémom sirt1, c-myc, mcm7, miR-25-3p. 

Predchádzajúci skríning v tkanive CRC ukázal, že u žien bola expresia miR-138-5p zvýšená 

v nádoroch so zvýšenou expresiou estrogénového receptora β (esr2), preto sme sa tiež zamerali 

na analýzu vplyvu miR-138-5p esr2. Ďalším cieľom práce bolo porovnať účinky transfekcie 

maturovanej a prekurzorovej miR-138-5p mimic na migráciu buniek a expresiu analyzovaných 

génov. 

 

Materiál a metódy 

V pokuse sme použili bunky z línie DLD1, odvodené z buniek humánneho 

kolorektálneho adenokarcinómu. Bunky boli kultivované v komerčne dostupnom médiu 

RPMI-1640, s obsahom fetálneho hovädzieho séra 5% a antibiotikami. Kultivácia buniek 

prebiehala v termostate pri teplote 37 °C a 5% obsahu CO2 na 12, resp. 24 jamkovej platničke. 

Následne sme bunky transfekovali jednotlivými mimic v koncentrácii 100 nM - miR-138-5p 

mimic, prekurzorová miR-138 (pre-miR-138) mimic a negatívna kontrola podľa pokynov 

výrobcu (Thermofisher, USA).  
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Pre stanovenie účinkov miR-138-5p a pre-miR-138 mimic na migráciu buniek sme 

realizovali wound healing esej na 24 jamkových platničkách. Na konfluentnú vrstvu buniek 

v každej jamke urobená jazva v tvare krížika pomocou 10μl špičky. Všetky 4 ramená krížika 

boli zdokumentované hneď po vytvorení jaziev a následne po 24 hodinách pomocou 

fluorescenčného invertovaného mikroskopu NIB-100F (NOVEL, Čína). Fotografie jaziev boli 

vyhodnotené v programe TScratch (ETH, Švajčiarsko). 

Na nasledujúci deň po transfekcii (po 24 hodinách) bola z buniek kultivovaných na 12 

jamkových platničkách (každá skupina bola hodnotená zo 4 jamiek 12 jamkovej platničky) 

vyizolovaná mRNA a miRNA použitím RNAzolu (MRC, USA). Komplementárna cDNA bola 

z vyizolovanej mRNA nasyntetizovaná pomocou kitu ImProm-II™ Reverse Transcription 

(Promega, USA). Vyizolovanú miRNA sme najprv polyadenylovali kitom Poly(A) Tailing Kit, 

(Thermofisher, USA) a následne sme z polyadenylovanej miRNA nasyntetizovali 

komplementárnu cDNA pomocou kitu ImProm-II™ Reverse Transcription (Promega, USA). 

Expresia génov clock, per2, sirt1, esr2, c-myc a mcm7 bola stanovená s použitím kitu 

QuantiTect SYBRGreen PCR Kit (Qiagen, Nemecko) v cykleroch MiniOpticon™ System 

(BioRad,USA) a StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA). Na 

analýzu expresie miRNA miR-138-5p a miR-25-3p vo vzorkách sme použili kit miScript 

SYBR® Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko). Špecificita PCR reakcie bola vyhodnotená 

prostredníctvom analýzy teploty topenia. Expresia génov bola normalizovaná na expresiu génu 

U6 a na štatistické vyhodnotenie bola použitá jednofaktorová ANOVA (faktorom je 

aplikovaná látaka – mimic alebo negatívna kontrola), post hoc Tukey test a korelačná analýza. 

Za štatisticky signifikantnú bola považovaná hladina P<0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Hladina miR-138-5p v DLD1 bunkách sa signifikantne zvýšila po transfekcii pre-miR-

138 mimic v porovnaní s kontrolnou skupinou (Tab.1, ANOVA, post hoc Tukey test, 

P<0,001). Signifikantné zvýšenie hladiny miR-138-5p sme pozorovali aj po transfekcii pre-

miR-138 v porovnaní s transfekciou maturovanej miR-138-5p (Tab.1, ANOVA, Tukey test, 

P<0,001). Na druhej strane, po transfekcii maturovanej miR-138-5p mimic sme nepozorovali 

signifikantné zmeny v hladine miR-138-5p. 

Po transfekcii pre-miR-138 sa % zarastenej plochy jazvy znížilo v porovnaní 

s negatívnou kontrolou (ANOVA, post hoc Tukey test, P<0,001) aj v porovnaní s transfekciou 

maturovanej miR-138-5p mimic (ANOVA, post hoc Tukey test, P<0,05). Po transfekcii 

maturovanej miR-138-5p sa % zarastenej plochy jazvy významne nezmenilo v porovnaní 
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s negatívnou kontrolou. Predchádzajúce štúdie ukázali, že transfekcia miR-138-5p mimic 

viedla k zníženiu migrácie, proliferácie a invazívnosti buniek z línií SW480 a SW620, 

odvodených z humánneho CRC [10, 12]. 

Expresia mRNA transkripčného faktora clock v DLD1 bunkách sa signifikantne znížila 

po transfekcii pre-miR-138 v porovnaní s negatívnou kontrolou (Tab.1, ANOVA, post hoc 

Tukey test, P<0,05) a významný trend k zníženej expresii mRNA clock sme pozorovali aj po 

transfekcii maturovanej miR-138-5p (Tab. 1, ANOVA, post hoc Tukey test, P=0,06). 

V účinkoch transfekcie prekurzorovej a maturovanej formy miR-138-5p na expresiu mRNA 

clock sme nepozorovali signifikantné rozdiely (Tab.1). Predchádzajúce štúdie ukázali, že 

expresia clock  bola zvýšená v tkanive CRC v porovnaní s priľahlým tkanivom a pozitívne 

korelovala s prítomnosťou metastáz v lymfatických uzlinách a pokročilým TNM štádiom 

(TNM klasifikácia - Tumor, Nodus, Metastázy) [20, 21]. Zvýšenie expresie mRNA clock 

v bunkách línie SW480 a SW620 viedlo k zvýšeniu migrácie a proliferácie buniek [21]. V 

expresii mRNA hodinového génu per2 sme nepozorovali významné zmeny po transfekcii 

maturovanej alebo prekurzorovej miR-138-5p mimic v porovnaní s negatívnou kontrolou. 

 

Tab. 1 Vplyv transfekcie maturovanej a prekurzorovej miR-138-5p mimic na expresiu mRNA 

hodinových génov a miRNA v DLD1 bunkách Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM v relatívnych 

jednotkách. Expresia génov bola normalizovaná na expresiu génu U6. Tučným písmom a sivou farbou je 

vyznačený signifikantný rozdiel v porovnaní s negatívnou kontrolou, kurzívou je vyznačený významný trend 

(ANOVA,post hoc Tukey test.). ↑ zvýšenie expresie, ↓ zníženie expresie, NS – nesignifikantné rozdiely, NK – 

negatívna kontrola 

 
 miR-138-5p mimic  signifikantné rozdiely 

Gén prekurzor 
maturovaná 

forma 

negatívna 

kontrola 

prekurzor a 

NK 

maturovaná 

forma a NK 

prekurzor 

a maturovaná f 

miR-138-5p 4,29 ± 0,22 0,66 ± 0,09 0,28 ± 0,06 ↑ P<0,001 NS ↑ P<0,001 

clock 5,22 ± 0,46 5,83 ± 0,24 8,44 ± 1,08 ↓ P<0,05 ↓ P=0,06 NS 

per2 1,16 ±0,14 1,16 ± 0,12 1,02 ± 0,05 NS NS NS 

sirt1 0,48 ± 0,03 0,57 ± 0,04 0,85 ± 0,06 ↓ P<0,001 ↓ P<0,01 NS 

esr2 0,90 ± 0,11 0,80 ± 0,06 0,90 ± 0,03 NS NS NS 

c-Myc 0,66 ± 0,07 0,83 ± 0,01 0,81 ± 0,11 NS NS NS 

mcm7 0,73 ± 0,09 0,88 ± 0,05 1,36 ± 0,10 ↓ P<0,001 ↓ P<0,01 NS 

miR-25-5p 1,39 ± 0,24 1,07 ± 0,16 1,41 ± 0,09 NS NS NS 

 

Expresia mRNA sirt1 v DLD1 bunkách sa signifikantne znížila po transfekcii pre-miR-

138 mimic (Tab.1, ANOVA, post hoc Tukey test, P<0,001) v porovnaní s negatívnou 

kontrolou a zníženie expresie mRNA sirt1 sme pozorovali aj po transfekcii maturovanej miR-

138-5p mimic (Tab.1, ANOVA, post hoc Tukey test, P<0,01). V účinkoch transfekcie 

maturovanej a prekurzorovej miR-138-5p mimic na expresiu mRNA sirt1 v DLD1 bunkách 

sme nepozorovali signifikantné rozdiely. Sirtuín 1 je histónová deacetyláza interagujúca s 
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komponentami cirkadiánneho systému, ktorá sa zapája do regulácie oxidačného metabolizmu 

[14]. Naše výsledky sú v zhode s predchádzajúcou štúdiou, ktorá ukázala, že transfekcia miR-

138-5p mimic v bunkách z línii SW620 a SW480 viedla k zníženiu proliferácie a migrácie 

buniek prostredníctvom zníženia expresie sirt1 [10]. 

Expresia mRNA esr2 nevykazovala významné zmeny po transfekcii prekurzorovej 

alebo maturovanej miR-138-5p mimic v porovnaní s negatívnou kontrolou (Tab.1). 

Expresia mRNA c-myc v DLD1 sa významne nezmenila po transfekcii prekurzorovej 

alebo maturovanej miR-138-5p mimic v porovnaní s negatívnou kontrolou a nepozorovali sme 

ani rozdiely v účinku transfekcie pre-miR-138 a maturovanej miR-138-5p na expresiu c-myc 

(Tab.1). Naše výsledky teda nepotvrdili predchádzajúcu štúdiu, ktorá ukázala, že miR-138-5p 

znížila expresiu génu c-myc v bunkách DLD1 a HCT116 [11]. Zvýšená expresia 

transkripčného faktora c-myc v nádorovom tkanive CRC bola asociovaná so zvýšenou 

migráciou, proliferáciou buniek a dereguláciou expresie komponentov cirkadiánneho systému 

v nádorovom tkanive [13]. Expresia mRNA mcm7 v DLD1 bunkách sa signifikantne znížila 

po transfekcii pre-miR-138 aj  maturovanou miR-138-5p (Tab.1, ANOVA, post hoc Tukey 

test, P<0,001 resp.  P<0,01) v porovnaní s negatívnou kontrolou. V účinkoch transfekcie 

prekurzorovej a maturovanej miR-138-5p na expresiu mRNA mcm7 sme nepozorovali 

významné rozdiely. Na druhej strane, transfekcia maturovanej ani prekurzorovej miR-138-5p 

mimic nemala signifikantný vplyv na expresiu miR-25-3p v porovnaní s negatívnou kontrolou. 

Gén mcm7 je predikovaný ako cieľový gén podľa databázy miRWalk [19]. Zníženie expresie 

transkripčného faktora c-Myc v bunkách hepatocelulárneho karcinómu viedlo k zníženiu 

expresie génu mcm7 (maintanance chromosome 7, ktorý je host génom pre klaster miR-

106b/25/93 [16]. Expresia miRNA z tohto klastra je zvýšená v CRC a asociovaná s horšou 

prognózou pacientov [17]. V našej práci sme nepozorovali významné korelácie expresii 

mRNA mcm7 s expresiou mRNA c-myc alebo miR-25-3p (korelačná analýza), preto 

predpokladáme, že tento vzťah môže byť tkanivovo špecifický. 

 

Záver 

V našej práci sme sa zamerali na analýzu účinkov miR-138-5p v DLD1 bunkách 

odvodených od CRC, ktorú sme vybrali na základe predchádzajúceho skríningu podľa expresie 

esr2 v tkanive CRC. Po transfekcii miR-138-5p mimic do DLD1 buniek sme potvrdili zvýšené 

koncentrácie miR-138-5p v bunkách. Zvýšenie hladín miR-138-5p bolo sprevádzané znížením 

migrácie buniek. Tento efekt bol výraznejší pri transfekcii pre-miR-138 v porovnaní 

s maturovanou miR-138-5p. Analýza expresie génov ukázala, že transfekcia miR-138 viedla 
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k zníženiu expresie mRNA transkripčného faktora clock, histónovej deacetylázy sirt1 a génu 

mcm7, ktoré boli v predchádzajúcich prácach asociované s reguláciou bunkového cyklu 

a migrácie buniek. Na základe našich výsledkov a existujúcich poznatkov o cirkadiánne 

regulovanej expresii expresii sirt1 a mcm7 sa nazdávame, že účinky sirt1 a mcm7 na wound 

healing môžu byť modulované zmenami v expresii clock, ktorý má kapacitu ovplyvňovať 

bunkovú migráciu aj samostatne. 
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Abstract 

Genotoxic potential of non-thermal plasma generated by various sources on plasmid DNA 

The research done in the past revealed that non-thermal plasma has a great potential to be used in various 

fields including medicine and agriculture. However, more thorough investigation on possible genotoxic effects 

needs to be conducted. During plasma generation, reactive agents (such as reactive oxygen and nitrogen species) 

are created. These particles are known to cause oxidative DNA damage among other undesirable effects in the 

cell. This workis focused on non-thermal plasma induced DNA breaks caused by various sources. 

 

Keywords: non-thermal plasma; pBR322; DNA damage; DNA topology assay 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Plazma je neutrálny ionizovaný plyn, ktorý sa skladá z rôznych častíc, akými sú 

katióny, anióny, neutrálne plynné molekuly a voľné radikály (reaktívne formy kyslíka a 

dusíka). Nachádzajú sa v nej aj excitované elektróny (fotóny), ktoré emitujú UV žiarenie. 

Generácia plazmy je dosiahnutá pomocou dodania energie do neutrálneho plynu, čím dochádza 

k vzniku súboru iónov a reaktívnych molekúl. Zdrojom tejto energie môže byť elektrické 

napätie, elektromagnetické vlny, mechanické alebo tepelné pôsobenie [1]. 

Počiatočné experimenty odhalili antibakteriálne vlastnosti plazmy a v sedemdesiatych 

rokoch minulého storočia bola nízkoteplotná plazma považovaná za alternatívny spôsob 

sterilizácie laboratórneho skla. Okrem dezinfekcie skla môže byť použitá na dekontamináciu 

povrchu potravín a vo viacerých štúdiách sa pozoroval aj pozitívny účinok plazmy na rast 

rastlín pri nízkych dávkach ovplyvnenia [2]. V neposlednom rade treba poukázať na 

potenciálne využitie nízkoteplotnej plazmy v medicíne. Výsledky štúdií naznačujú, že plazma 

urýchľuje procesy hojenia rán, dezinfikuje okolie rany (čo taktiež urýchľuje hojenie) 

a vykazuje výrazné antitumorové účinky [3 – 4]. 

Ak je plazma aplikovaná vo vyšších dávkach, bunky podliehajú oxidačnému stresu, 

ktorý je spôsobený reaktívnymi zložkami plazmy a UV žiarením z excitovaných elektrónov. 

Typické reaktívne častice v plazme sú reaktívne formy kyslíka (ROS) a reaktívne formy dusíka 

(RNS). Medzi ROS patrianapríklad voľné radikály, ako superoxidový radikál a hydroxylový 
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radikál, ktorý atakuje bázy DNA, pričom vznikajú ďalšie radikály a tie spôsobujú tvorbu 

jednovláknových a dvojvláknových zlomov. Okrem voľných radikálov patria do skupiny ROS 

aj neutrálne molekuly, napríklad hydroxid vodíka a singletový kyslík. Niektoré ROS sa tvoria 

priamo pri produkcii plazmy, avšak niektoré vznikajú až v bunkách, ktoré sú ovplyvňované 

plazmou. V živých systémoch spôsobuje zvýšená koncentrácia ROS oxidáciu proteínov, 

lipidových zložiek bunkovej membrány a poškodenie DNA [5 – 6].  

Pri oxidačnom poškodení DNA sa mechanizmus reakcií mierne odlišuje v závislosti od 

typu ROS, pričom zvyčajne dochádza k vzniku jednovláknových zlomov. Okrem zlomov môže 

dôjsť k tvorbe mutácií, tranzícií, transverzií, zosieťovaniuguanínov a krížovým väzbám DNA-

proteínu [7 – 8]. Boli pozorované aj chromozomálne poškodenia, abnormálne bunkové delenie 

s mikrojadrami, nukleoplazmatickými mostíkmi a nukleárnymi pukmi [9]. 

Všeobecne sa so zvyšujúcim časom expozície plazmouzvyšuje tvorba zlomov. 

Spočiatku je jednovláknových zlomov viac, avšak pri vyšších dávkach pribúdajú aj 

dvojvláknové zlomy. Plynná zložka plazmy má taktiež vplyv na frekvenciu výskytu 

dvojvláknových zlomov. Napríklad, so zvyšujúcim sa obsahom kyslíka v héliu počet 

dvojvláknových zlomov lineárne stúpal [10 – 11]. Pri niektorých aplikáciách, napríklad 

s cieľom usmrtenia nádorových buniek, je poškodenie DNA prospešné, avšak pri hojení rán 

alebo pri samotnej liečbe národu, je potrebné vyhnúť sa tomuto poškodeniu v zdravých 

bunkách. Preto je dôležité dôkladne preskúmať vplyv nízkoteplotnej plazmy na izolovanú 

DNA, aké typy poškodení spôsobuje a ktoré častice sú za tieto poškodenia zodpovedné. 

V našej práci sme sa rozhodli porovnať vplyv plazmy generovanej dvomi zdrojmi na zmenu 

topológie DNA plazmidu pBR322, ktorá je výsledkom jedno- a dvojvláknových zlomov DNA. 

 

Materiál a metódy 

Pre naše experimenty sme ako zdroj DNA zvolili plazmid pBR322 (New England 

BioLabs), s veľkosťou 4361 bp [12]. Vzorky boli ošetrované plazmovým zdrojmiRPS40 

(Robust Plasma System 40) alebo MSDBD (Multi-hollow Surface Dielectric Barrier 

Discharge) v rôznych časoch (2 až 50 s). Pri zdroji RPS40 bola plazma generovaná zo vzduchu 

pri atmosférickom tlaku vo vzdialenosti 5 mm od vzorky. Pri zdroji MSDBD bola plazma 

generovaná zo vzduchu pri atmosférickom tlaku vo vzdialenosti 10 mm od vzorky. 

Reakčná zmes s celkovým objemom 10 µl obsahovala 6 µl destilovanej vody, 3 µl 

plazmidu a po ošetrení bol pridaný 1 µl fosfátového tlmivého roztoku (1 M K2HPO4, 1 M 

KH2PO4). Negatívna kontrola (bez ošetrenia) obsahovala 6µl destilovanej vody, 3µl plazmidu 

a 1 µl fosfátového tlmivého roztoku. Pozitívna kontrola obsahovala 1 µl FeSO4.7H2O (0,125 



 

523 
 

mM), 5 µl destilovanej vody, 3 µl plazmidu a 1 µl fosfátového tlmivého roztoku. Topológia 

plazmidu bola analyzovaná pomocou 1 % agarózovej elektroforézy v 0,5 x TBE (90 min, 100 

V). 

DNA topology assay je metóda založená na elektroforetickej detekcii topologických 

zmien v molekule plazmidu, ktoré vznikajú v dôsledku tvorby zlomov v DNA. Nepoškodený 

plazmid sa vyskytuje v superšpiralizovanom stave a pohybuje sa v géle najrýchlejšie. Pri 

jednovláknovom zlome vzniká otvorená kruhová forma, ktorá sa v géle pohybuje najpomalšie, 

a pri dvojvláknovom zlome vzniká lineárna forma [13]. 

Mieru poškodenia DNA sme kvantifikovali pomocou programu ImageJ. Zmeraním 

intenzity signálu z prúžkov reprezentujúcich všetky tri formy plazmidu v jednotlivých dráhach 

sme získali celkové množstvo plazmidovej DNA v danej dráhe, ktorá symbolizovala 100 %. 

Následne sme na základe intenzity prúžkov vypočítali ich percentuálne zastúpenie z celkovej 

DNA. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri ošetrovaní reakčných zmesí zdrojom RPS40 sme pozorovali s rastúcim časom 

expozície tvorbu jednovláknových a dvojvláknových zlomov. Percento nepoškodenej DNA 

klesalo (Obr. 1). 

 

 

 
Obr. 1. Grafické znázornenie percenta poškodenej a nepoškodenej DNA vo vzorkách ošetrených 

nízkoteplotnou plazmou 2 až50 sekúnd zdrojom RPS40 

Negatívna kontrola – 0 sekúnd (NK), pozitívna kontrola (PK –0,125 mM FeSO4 . 7H2O), 

SS (superšpiralizovaná forma pBR322, ktorá reprezentuje nepoškodenú DNA), OK (otvorená kruhová 

forma pBR322, ktorá reprezentuje jednovláknové zlomy), LIN (lineárna forma pBR322, ktorá reprezentuje 

dvojvláknové zlomy). Experiment bol uskutočnenýštyrikrát. Dáta sú prezentované ako priemer ± SD 
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Indukcia vyššieho množstva jednovláknových zlomov vyžadovala vyššie dávky 

nízkoteplotnej plazmy, preto sme pri tomto zdroji ošetrovali dané reakčné zmesi dlhšie. 

Dvojvláknové zlomy sa začali tvoriť až pri 50 sekundách. Množstvo jednovláknových zlomov 

sa zvyšovalo s dávkou plazmy a začali sa tvoriť už pri 2 a 4 sekundách. 

Pri ošetrovaní reakčných zmesí zdrojom MSDBD sme zvolili väčšiu vzdialenosť (10 

mm) ako pri zdroji RPS40. Keďže sa pri ošetrovaní používal prietok vzduchu 6 l/min, 

k plazmidu sa dostávalo viac reaktívnych častíc a pri 5 mm bol plazmid poškodený aj pri 

nižších časoch. Po aplikovaní nízkoteplotnej plazmy sme pozorovali s rastúcim časom 

expozície tvorbu jednovláknových a dvojvláknových zlomov, pričom percento nepoškodenej 

DNA klesalo (Obr.2). Pri 10 sekundách sme zaznamenali výskyt len jedno- a dvojvláknových 

zlomov, nepoškodená DNA nebola prítomná. 

 

 

 
Obr. 2. Grafické znázornenie percenta poškodenej a nepoškodenej DNA vo vzorkách ošetrených 

nízkoteplotnou plazmou 2 až10 sekúnd zdrojom MSDBD 

Negatívna kontrola – 0 sekúnd (NK), pozitívna kontrola (PK –0,125 mM FeSO4 . 7H2O), 

SS (superšpiralizovaná forma pBR322, ktorá reprezentuje nepoškodenú DNA), OK (otvorená kruhová forma 

pBR322, ktorá reprezentuje jednovláknové zlomy), LIN (lineárna forma pBR322, ktorá reprezentuje 

dvojvláknové zlomy). Experiment bol uskutočnený štyrikrát. Dáta sú prezentované ako priemer ± SD 

 

Pri všetkých experimentoch sme so zvyšujúcim sa časom expozície pozorovali tvorbu 

jednovláknových aj dvojvláknových zlomov, pričom sme plazmid ošetrovali pri zdroji 

MSDBD maximálne 10 sekúnd a pri zdroji RPS40 maximálne 50 sekúnd. Všeobecne sme so 

zvyšujúcim časom pozorovali znižovanie množstva nepoškodenej DNA a zvyšovanie 

množstva poškodenej DNA. Podobné výsledky boli pozorované aj inými autormi pri 

ošetrovaní pBR322 a pUC18 plazmovým jetom [10,14,15]. 
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Záver 

V našom experimente sme potvrdili genotoxický účinok nízkoteplotnej plazmy 

generovanou rôznymi zdrojmi. So zvyšujúcou sa dávkou klesá množstvo nepoškodenej DNA 

a zvyšuje sa množstvo poškodenej DNA. Napriek tomu, že oba zdroje generovali nízkoteplotnú 

plazmu vo vzduchu, zdroj MSDBD spôsoboval silnejší genotoxický efekt ako zdroj RPS40. 

Pravdepodobne kvôli prietoku vzduchu pri MSDBD, ktorý namieri generované reaktívne 

častice smerom k reakčnej zmesi. Pri vyšších časových expozíciách sa začínajú tvoriť 

dvojvláknové zlomy, ktoré sa vyskytujú v menšom množstve oproti jednovláknovým. 

V budúcnosti by bolo vhodné preskúmať vplyv rôznych pracovných plynov na plazmidovú 

DNA a identifikovať častice, ktoré vznikajú v reakčnej zmesi po ošetrení. Poznať molekulárne 

mechanizmy vplyvu nízkoteplotnej plazmy na plazmidovú DNA by mohlo viesť jej 

bezpečnému využitiu aj pri ovplyvnení rôznych buniek pri rozličných potenciálnych 

aplikáciách. 
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Abstract 

Maternally inherited diabetes and deafness (MIDD) is a subtype of monogenic diabetes with extra 

pancreatic features, that is mainly caused by the pathogenic variant 3243A>G in mitochondrial DNA. The aim of 

this study was to identify the prevalence of MIDD in frame of the nationwide screening for patients with diabetes 

in Slovakia. We have analysed 4,158 DNA samples of patients originally diagnosed with type 1 or type 2 diabetes. 

Out of 4,158 samples, 3 samples were positive with the mutation, meaning the prevalence of MIDD in patients 

with diabetes in Slovakia is 0.07%. Heteroplasmy level of these 3 patients’ samples was 32 %, 21 % and 31 %.  

 

Keywords: mitochondrial DNA; diabetes; MIDD; prevalence 

 

Introduction and Objectives 

Diabetes mellitus (DM) is heterogeneous group of diseases which share the chronic 

hyperglycaemia but have different etiology, clinical manifestations, optimal treatment and 

prognosis. Thanks to the progress in molecular biology, more and more DM cases are identified 

as a result of a defect in one gene. Monogenic forms of DM are classified according to Murphy 

classification [1], which defines 4 types: 1. neonatal diabetes mellitus, 2. familial early-onset 

diabetes, 3. glucokinase diabetes (GCK-MODY, MODY-2), 4. diabetes with extra pancreatic 

symptoms. 

A subtype of monogenic diabetes with extra pancreatic symptoms associated with 

mutations in the mitochondrial DNA (mtDNA) is referred to as maternally inherited diabetes 

and deafness (MIDD), first described in 1992 [2]. MIDD is caused mainly by an A to G 

substitution at position 3243 of mtDNA located in the mitochondrial MT-TL1 gene which gives 

instructions for making a specific form of tRNALeu(UUR). Mutations in mtDNA are inherited 

matrilineally and may be present in all copies of the mtDNA (homoplasmic) or only in a part 

of the molecules (heteroplasmic). Functional manifestations of a mutation occur if the level of 

heteroplasmy exceeds a certain threshold. The syndrome caused by the same m.3243A>G 
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mutation as MIDD but with higher mutation load in the cells is known as MELAS 

(mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes) syndrome. 

MIDD affects around 1% of patients with diabetes but is often unrecognized or 

misdiagnosed as type 2 diabetes by physicians. MIDD can be distinguished from other forms 

of diabetes usually by the presence of the progressive bilateral sensorineural hearing loss 

emerging in adolescence, diabetes development mostly in 30 – 40 years of life with clinical 

picture resembling type 2 diabetes with frequent chronic microvascular complications, low-to-

normal body mass index (BMI) and maternal transmission. The MIDD syndrome is caused by 

the impaired insulin secretion alone (due to reduced ATP production leading to decreased 

insulin secretion in beta cells) compared to the type 2 diabetes where the beta cell dysfunction 

occurs together with the insulin resistance. Therefore, medicaments targeting the insulin 

resistance are effective in the type 2 diabetes but not in the MIDD syndrome. In addition, 

metformin is contraindicated in the MIDD due to higher risk of the lactate acidosis 

development [3].  

Even though the exact diagnosis is important for patient treatment and genetic 

counselling, the prevalence of MIDD is unknown in Slovakia. Therefore, the aim of this study 

was to identify the prevalence of MIDD in frame of the nationwide screening of patients with 

diabetes in Slovakia. 

 

Materials and methods 

Our study included 4,158 individuals with diabetes mellitus recruited in the scope of a 

multi-center epidemiological survey of adults with diabetes in Slovakia – DIARET SK 

(NCT02232503). The recruitment process and the cohort structure has been described 

elsewhere [4]. Briefly, consecutive adults in a pre-specified sequence (every 5th, 10th, 15th 

person) were included in the study, with the exclusion of gestational or secondary induced 

diabetes, cases with ketoacidosis or hyperosmolar coma, and alcohol abuse. The whole cohort 

represents 1 % of all people with DM in Slovakia.  

Information on the genetic testing was given to participants during a regular health 

check-up. Samples of 8 ml venous blood were collected into EDTA tubes (BD Vacutainer) for 

isolation of DNA for genetic analysis. Patient DNA was isolated from peripheral blood and 

analysed for the presence of the m.3243A> G mutation by Real-Time PCR (qPCR). qPCR was 

performed as the initial denaturation for 10 minutes at 95 °C followed by 40 cycles of 

denaturation for 15 seconds at 95°C and annealing/extension for 60 seconds at 60°C. We used 

the reaction mixture of ampliTune qPCR Probe mix (5X) with final concentration of 0.6 μmol/l 
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of each primer, 0.25 μmol/l of each wild-type- and mutant-specific probe, and 0.5 μl of template 

in a total volume of 10 μl. Positive samples were further analysed for heteroplasmy estimation 

in triplicates. Quantification of wild-type (reporter FAM) and mutant (reporter VIC) mtDNA 

was calculated by comparing the difference between wild-type and mutant threshold cycles 

(CtWT and CtMT, respectively) in the same sample. Effectivity of PCR assessed from standard 

curves for wild-type and mutant alleles (effWT and effMT, respectively) were used for calculation 

of the heteroplasmy percentage with the following formula [I.]: 

 

Heteroplasmy (%) =  

𝑒𝑓𝑓𝑊𝑇
𝐶𝑡𝑊𝑇

𝑒𝑓𝑓𝑀𝑇
𝐶𝑡𝑀𝑇

1+
𝑒𝑓𝑓𝑊𝑇

𝐶𝑡𝑊𝑇

𝑒𝑓𝑓𝑀𝑇
𝐶𝑡𝑀𝑇

× 100 [I.] 

 

Results and discussion 

In our study, 3 samples were positive with the mutation out of all 4,158 samples. 

Therefore, the prevalence of MIDD in diabetic patients in Slovakia is 0.07%. The heteroplasmy 

level of these 3 patient’s samples was estimated to 32 %, 21 %, and 31 % for samples 9D4, 

45A3, and 57G4, respectively (Fig. 1. and 2.).  

Levels of heteroplasmy changes in the different tissues of a single individual and levels 

in sampled blood, buccal cells, urinary sediment or hair follicles do not necessarily reflect those 

in target tissues making these measurements of limited prognostic value [9]. Therefore, Grady 

et al. suggested formulas for age-adjustment of blood and urine heteroplasmy levels, that allow 

better correlation with phenotypic severity in easily accessible samples. The age-adjusted blood 

heteroplasmy showed the smallest variability and was also most strongly associated with total 

disease burden and progression [8]. Using this formula, Het(adj)= het(age)/0∙977(age+12), the 

age-adjusted heteroplasmy in our patients was 93 %, 61 %, and approaching 100 % for samples 

9D4, 45A3, and 57G4, respectively. 
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Fig. 1. Real-time fluorescence PCR amplification curves Of samples with the m.3243A>G mutation. The 

blue curve is wild-type (reporter FAM) and red curve is mutant (reporter VIC) allele 
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Fig. 2. Real-time fluorescence PCR amplification curves Amplification plot of positive control with 

68 % heteroplasmy and negative control amplification control (wild-type allele only) 
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Our study is in agreement with other smaller prevalence studies in diabetic populations 

which identified prevalence of MIDD in the range from 0-2.6 %. The mean prevalence of 

m.3243A>G in Japanese diabetic patients is 1.5%, which is higher than in Caucasian patients 

(0.8%) or other ethnic groups (0.6%). The prevalence of the mutation is higher in all ethnic 

groups studied when stringent criteria of diabetes, deafness and maternal family history are 

used [7].  

 

Conclusion 

The prevalence of the MIDD among the adult diabetic patients based on the multi-

center nation-wide screening is comparable to other studies. The knowledge of exact etiology 

of diabetes enables tailored therapy management not only for identified patients, but also for 

affected family members. The detailed phenotyping of the patients is in progress.  
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Abstract 

Dynamics of relative gene expression of immunological markers in the intestine of rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) during administration of probiotic feed based on autochthonous lactobacilli  

Our aim was to study the dynamics in gene expression after feeding the fish with feed enriched by 

Lactiplantibacillus plantarum R2 to prove its probiotic potential. This is a partial work and samples are still being 

analysed. The experimental fish were divided into three groups based on their diet and reared in separate tanks. 

One group received probiotic feed continually, second group cyclically with pause during which they received 

just commercial feed and control group. Samples of intestine were collected from 10 fish from each group after 

7th, 9th and 11th week. Interleukin 8, transforming growth factor β and immunoglobulin M were studied in this part 

of experiment. Relative gene expression was assessed by qPCR. Dynamics in expression of all selected molecules 

showed increase in group that had started receiving probiotic feed after three-week break with levels of expression 

of all molecules eventually returning to that of control group in following weeks. This proves probiotic potential 

of said probiotic bacteria although further testing is needed. 

 

Keywords: probiotics; aquaculture; immunity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Akvakultúra je v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim odvetvím potravinárstva a podľa 

predikcií Food and Agriculture Organization (FAO) bude tento trend pokračovať aj 

v nasledujúcom období [1]. Je to pravdepodobne následok rastu ľudskej populácie, ale aj 

posunu k zdravšiemu životnému štýlu a ochrane vodných zdrojov pred nadmerným 

rybolovom.  

Výsledný dopyt vytvára tlak na producentov najmä vo farmových chovoch, čo vedie 

k zvyšovaniu koncentrácie rýb na farmách a tá má často za následok vyššiu úroveň stresu 

u týchto rýb spojenú s vyššou náchylnosťou na infekčné ochorenia [2], ale aj zhoršenie- 

produkčných [3] a reprodukčných [4] parametrov.  

Keďže Európska únia v boji proti antimikrobiálnej rezistencii a na základe princípu One 
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health zakázala plošné využívanie antibiotík ako rastových stimulátorov v chovoch zvierat [5] 

a v súčasnosti dochádza k implementácii plánu na ďalšie obmedzenie využívania 

antimikrobiálnych liečiv vo veterinárnej medicíne [6], je potrebné hľadať alternatívne metódy 

prevencie a terapie ochorení rýb v akvakultúre. Vhodnou alternatívou sa javia byť krmivá 

obohatené o probiotické kmene baktérií.  

Probiotiká sú už desaťročia využívané u cicavcov, tak v humánnej ako aj veterinárnej 

oblasti, no využitie u rýb sa dostáva do popredia až v posledných rokoch. Napriek relatívne 

krátkemu obdobiu výskumu probiotík pre akvakultúru bolo preskúmaných mnoho 

bakteriálnych kmeňov, a dokonca boli vytvorené aj komerčne dostupné probiotické preparáty 

pre ryby [7]. 

Cieľom tejto práce bolo sledovanie dynamiky niekoľkých imunologicky významných 

molekúl počas podávania autochtónneho kmeňa baktérie Lactiplantibacillus plantarum R2 

(podľa pôvodnej nomenklatúry Lactobacillus plantarum R2), ktorý bol na pôde Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) izolovaný z čreva pstruha dúhového [8] a potvrdiť 

jeho probiotický potenciál aj in vivo, čo je ďalší krok k vytvoreniu komerčného probiotického 

krmiva s týmto bakteriálnym kmeňom. 

 

Materiál a metódy 

Probiotické krmivo bolo pripravené na UVLF zmiešaním komerčne dostupného 

peletovaného krmiva pre ryby, ochranných látok a nočnej kultúry probiotických baktérií L. 

plantarum R2. Jednotlivé zložky boli rovnomerne zmiešané a krmivo bolo dosušené. Po 

dosušení bolo pripravené krmivo skladované pri teplote 4°C v chlade a suchu. Výsledná 

koncentrácia baktérií bola stanovená pomocou kultivácie na selektívnom médiu (MRS agar, 

Merck, Nemecko) na 107-108 KTZ/g krmiva. 

Do experimentu bolo celkovo zaradených 1000 jedincov pstruha dúhového. 

Experimentálne ryby boli rozdelené do troch skupín podľa režimu kŕmenia. Každá skupina 

bola ďalej umiestnená do troch samostatných nádrží s nezávislou cirkuláciou. Prvá 

experimentálna skupina dostávala probiotické krmivo kontinuálne (CON), druhá cyklicky, 

s prestávkami (CYC) a posledná skupina bola kontrolná (CTRL) a dostávala len komerčné 

krmivo s ochrannými látkami. Všetky ryby prijímali krmivo ochotne a dosahovali adekvátne 

prírastky. 

Odber vzoriek sa uskutočnil po 7, 9 a 11 týždňoch od začiatku experimentu. Pri odbere 

po 7. týždni mala CYC skupina 3 týždňovú prestávku v podávaní probiotík. Následne dostávali 

obe skupiny probiotické krmivo do konca experimentu. Do ďalších analýz boli z každej 



 

535 
 

skupiny vybrané ryby, ktoré dosahovali približne rovnaké telesné rozmery. Pri pitve boli 

odobraté vzorky kože, žiaber, sleziny, hlavy obličky a čreva. V tejto práci sú prezentované 

výsledky z analýzy expresie na úrovni čreva, do ktorej bolo vybratých 10 jedincov z každej 

skupiny. Každý jedinec predstavoval samostatnú vzorku.  

Po izolácii RNA pomocou kitu Omega E-Z Total RNA Kit (Omega Bio-tek, Norcross, 

Georgia USA) bola spektrofotometricky určená jej čistota a koncentrácia pomocou Nanodrop 

8000 (Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) a následne bol uskutočnený prepis 

do cDNA kitom Quantitect Reverse Transcription Kit (Qiagen, Hilden, Germany). 

Kvantitatívna PCR bola vykonaná na termocykleri iCycler CFX96 (BioRad, Hercules, CA, 

USA) a každá vzorka bola analyzovaná v triplikáte. Ako referenčný gén bol použitý β-aktín. V 

tejto práci uvádzame zmenu relatívnej génovej expresie pre interleukín 8 (IL8), transformujúci 

rastový faktor β (TGF-β) a imunoglobulín M (IgM). Sekvencia primerov je uvedená v Tab. 1.  

 

Tab. 1. Sekvencia primerov použitých na qPCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup z termocyklera bol hodnotený v programe MS Excel a na štatistickú analýzu 

bol využitý jednocestný ANOVA test s doplnkovým Tukeyho testom v softvéri GraphPad 

Prism ver. 3.0.  

 

Výsledky a diskusia 

IL8 je chemokín, ktorý sme hodnotili ako molekulu reprezentujúcu humorálnu 

prozápalovú odpoveď organizmu s potenciálom stimulovať fagocytózu. V rámci prvého 

odberu (po 7 týždňoch) sme zaznamenali zníženie génovej expresie (Obr.1) u oboch 

experimentálnych skupín v porovnaní s kontrolnou skupinou. CON skupina v tomto bode 

 Sekvencia primerov 

β-actin F GGACTTTGAGCAGGAGATGG 

β-actin R ATGATGGAGTTGTAGGTGGTCT 

Il-8 F CACAGACAGAGAAGGAAGGAAAG 

Il-8 R TGCTCATCTTGGGGTTACAGA 

TGF-β F TCTGAATGAGTGGCTGCAAG 

TGF-β R GGTTTCCCACAATCACAAGG 

IgM F ACCTTAACCAGCCGAAAG 

IgM R TGTCCCATTGCTCCAGTC 
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dostávala neustále probiotické krmivo a CYC skupina mala 3 týždne dostupné komerčné 

krmivo. Pri druhom odbere (9. týždeň) bola expresia u oboch experimentálnych skupín 

zvýšená, pričom u cycklicky kŕmenej skupiny bol tento nárast výraznejší. Tento výsledok 

v CYC skupine koreluje s výsledkami iných experimentov, kde po začatí kŕmenia rýb 

probiotikami došlo k prechodnému zvýšeniu expresie pre IL8 [9].  Pri treťom odbere (11. 

týždeň) klesli opäť hodnoty u oboch experimentálnych skupín pod úroveň kontrolnej skupiny. 

Tento výsledok dokazuje, že náš bakteriálny kmeň nevyvoláva zápalovú reakciu ani pri 

dlhodobom skrmovaní a po počiatočnom zvýšení dôjde k ustáleniu hladiny IL8. 

 

 
 

Obr. 1. Zmena relatívnej génovej expresie IL8 

a- signifikantná zmena oproti CTRL, b- signifikantná zmena oproti CON; *p<0,05; **p<0,01 

 

TGF-β je cytokín, ktorý má mnoho regulačných funkcií a okrem iného reprezentuje 

protizápalové cytokíny. Napriek vyššej smerodajnej odchýlke sme aj pri tejto molekule 

zaznamenali mierne zvýšenie génovej expresie (Obr.2), ktorá nasledovala po opätovnom 

zaradení probiotík do krmiva experimentálnych rýb v CYC skupine na 9. týždeň. Podobne ako 

pri IL8 aj v tomto prípade došlo k postupnému ustáleniu po dobe, keď obe skupiny dostávali 

rovnaké krmivo (11. týždeň). Tento pokles pripisujeme vzniku imunitnej tolerancie, za ktorú 

je TGF-β zodpovedný. Je tiež dôležité, že úroveň expresie TGF-β nebola znížená 

u experimentálnych skupín, keďže toto zníženie by znamenalo potlačenú schopnosť organizmu 

reagovať na zápal [10]. 
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Obr. 2. Zmena relatívnej génovej expresie TGF 

 

IgM bol analyzovaný ako zástupca protilátkovej odpovede. Je to jeden z troch 

imunoglobulínov, ktoré u rýb nachádzame a v plazme je v najvyššej koncentrácii [11]. V 

v tomto prípade bola zistená vyššia expresia v CYC skupine, oproti CON skupine, po 

opätovnom kŕmení probiotickým krmivom (9. týždeň), ktorá sa ale po 2 týždňoch vyrovnala 

s expresiou v CON skupine (Obr.3). Celkovo obe experimentálne skupiny nespôsobili 

signifikantnú zmenu expresie IgM. Naše výsledky tak naznačujú, že došlo k tolerancii 

probiotických baktériéí na úrovni čreva. Koncentrácia IgM sa zvyšuje po bakteriálnej infekcii 

[12] a takáto neustála stimulácia, aj probiotikami, by mohla viesť k vyčerpaniu organizmu, čo 

by následne mohlo oslabiť imunitu. 

 

 
 

Obr. 3. Zmena relatívnej génovej expresie IgM  

b- signifikantná zmena oproti CON; *p<0,05 
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Záver 

Probiotická baktéria Lactiplantibacillus plantarum R2 pridaná do krmiva bola 

rozpoznaná organizmom rýb ako neškodná, nevyvolávala syntézu prozápalového cytokínu IL8 

a nestimulovala organizmus k nepotrebnej imunitnej odpovedi. Tieto vlastnosti sú nevyhnutné 

pre komerčné využitie tejto baktérie. Keďže ide o čiastkové výsledky, je potrebné tento 

bakteriálny kmeň študovať ďalej.  
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Abstract 

Coxella burnetii (C. burnetii) causes Q fever, a global zoonosis disease. An immunofluorescence assay 

(IFA), based on whole cell antigens, is currently the gold standard test. However, this may represent a risk for 

manipulation and time-consuming to perform. Thus, it is necessary to develop safer diagnostic tools. 
Understanding antibody-antigen interaction is crucial for numerous diagnostic applications to determine the 

immunogenicity of the C. burnetii proteins. The effectiveness of serology diagnostic methods relied in 

characterized immunodominant, pure and soluble biomarker in sufficient concentration and amount. A quick and 

sensitive method like lateral flow immunoassay (LFIA) with of identifying these organisms could have 

applications in medical research, bioterrorism and epidemiology. To achieve these aims we performed 

characterisation of one Q fever immuno-biomarker by three main phases expression, purification and serology 

detection. 

 

Keywords: Coxiella burnetii (C. burnetii); recombinant protein Com1; immunodiagnostic 

 

Introduction and Objectives 

C. burnetii is a 0,2 to 0,4 nm wide and 0,4 to 1 nm long Gram-negative coccobacillus 

[1]. Replication is obligate intracellular due to dependent on the host endocytic process in 

macrophage [2]. 

The reservoirs of C. burnetii may be multiple and is able to infect a wide range of 

animals as well as humans that causes globally a zoonotic disease known as Q fever [1]. A 

human illness can present asymptomatically, acutely or chronically. Symptoms usually 

unspecific and are consistent with febrile illness [3]. 

Serology is essential for Q fever diagnostics. Its clinical disadvantage limits early 

diagnosis [4]. Methods for serological testing include mostly Western blotting, fixation test, 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and the reference method in both humans and 

animals is IFA [5]. 

The development of accurate diagnostic and therapeutic tests is greatly enhanced by 

advances in proteomics research [6]. Apart from their structural function, the outer membrane 

proteins are also important immunodominant components [7]. In previous study, from selected 

seroreactive proteins, the outer membrane-associated protein Com1 was achieved the best 
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discrimination between seropositive and seronegative C. burnetii reference [8]. Thus in this 

work we focus in the production of the recombinant protein Com1 from C. burnetii. 

 

Materials and methods 

Serum Samples: Human patient sera were obtained from the biobank of the Department 

of Rickettsiology at the BMC, SAV previously tested for C. burnetii infections by ELISA. 

Bacterial Strains, Plasmid, Media and Growth Conditions: In this study we used the 

plasmid Pser-com1, Escherichia coli (E. coli) BL21 strain (Thermo Fisher Scientific) and 

Luria-Bertani (LB) (Sigma) medium. The E. coli cells were cultured aerobically at 37 °C. 

Ampicillin (Roth) was used in the culture medium or agar at the concentration of 100 mg/ml.  

Transformation: Transformation of Com1 was performed by transforming the Pser-

com1 plasmid into competent E. coli BL21 cells using heat shock method and electroporation 

apparatus. The colony selectivity was via ampicillin into LB Petri dish. 

Protein Expression: The overnight culture of E. coli BL21 cells was inoculated in new 

fresh medium with antibiotic and when an 0.6 optical density (OD600) was achieved, started 

induction by adding 1 mM of β-d-1-thiogalactopyranoside (IPTG) (Sigma) for 4 h at 30 °C.  

Protein Extraction: Whole cell extracts were isolated from induced E. coli BL21 cells 

by sonication in phosphate-buffered saline containing 0,1 % Tween 20 (Sigma) (PBS-T) or B-

PER (Thermo Fisher Scientific) lysis buffer and Complete mini EDTA-free protease inhibitor 

cocktail tablets (Sigma) followed by centrifugation to recover the supernatant. 

Protein Purification: Purification of the recombinant Com1 protein was achieved by 

Talon metal affinity resin (Takara). Briefly, the supernatant was resuspended in PBS-T, 

including the beads and incubated for 1 h in room temperature (20 °C). The mix was separated 

by gravity and supernatant stored as flow through at – 20 °C. We washed the pellet four times 

by consecutive rounds of addition 60 ml of the washing buffer PBS-T, incubating for 15 min 

at room temperature on rotator, then letting separate the fraction by gravity and removing the 

washing fraction. Then after 5 times washing the beads with PBS-T, one more washes with the 

PBS was performed. In the second round the five suspension contained also 5 mM imidazole 

(Sigma) and again one washing with PBS. Three elutions were realized with 1 ml imidazole – 

two with 125 mM diluted in PBS-T and one with 250 mM in PBS.  

Protein buffer exchange: The chemicals incompatibility were removed by Amicon 

Ultra-4 (Millipore) and Membrane Dialysis (Spectra Por). Protein concentration before and 

after filtration was verified by 12 % SDS-PAGE and Pierce Detergent Compatible Bradford 

Assay kit (Thermo Fisher Scientific) for quality and quantity analysis. 
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Western blot: After electrophoretic separation of the 8,28 ng/µl protein, transfer to a 

nitrocellulose membrane took place. Blotting source setting (Bio-rad): was 380 mA for 2 h. A 

mixture of 5 % milk and Tris-buffered saline with 0,1 % Tween (TBS-T) was used to block the 

protein on the membrane overnight in 4 °C. The target protein was detected using a 1 : 100 

primary antibody (human sera) (2 h) and 1 : 1000 a secondary polyclonal Rabbit Anti-Human 

IgG antibody (Dako) (1 h), both diluted in 2,5 % with TBS-T. We detected the result by the 

chemiluminescent reaction. 

ELISA: Microtiter plate was coated with purified C. burnetii antigens and diluted in 

two-fold serial dilution with Coating buffer for overnight in 4 °C. The antigen was incubated 

for 2 h with the primary antibodies (human sera) diluted 1 : 100 in 2,5 % casein (Sigma) and 

1,7 % bovine serum albumin (Thermo Fisher Scientific). The secondary Polyclonal Rabbit 

Anti-Human IgG antibody (Dako) was diluted in 1 : 6000 with 2,5 % Casein blocking buffer 

(Sigma) and incubated for 1 h. The develop was through enzymatic horseradish peroxidase 

reaction and read by 429 nm absorbance. 

 

Results and discussion 

After introducing the plasmid containing the gen com1 into BL21 competent cells, the 

expression of Com1 was tested in several conditions, such as different culture temperature, 

IPTG concentration, and different time points of removing cell samples after induction. When 

the cell culture reached the exponential phase  at the recommended OD600 for protein 

expression (0,6 – 0,8) the IPTG was added. Also we found that at a lower temperature (30 °C 

±5) the production of the recombinant protein is better, thus that the cells are in prevent 

metabolic stress. We recommend 0,1 mM as optimal concentration for the overexpression of 

recombinant protein Com1. The cells collection was performed after 4 h ± 1 of induction. 

Initially, we were unsure whether the protein could be more soluble using the B-PER buffer 

reagent which contain  detergent that solubilized proteins in its native state. However, PBS-T 

and B-PER yield similar results on the SDS-PAGE. The sonication was optimized to 6 min 

with one minute interval for protein extraction. The protein was purified by immobilized metal 

affinity chromatography (IMAC) using one of the most common method when the protein is 

expressed with a His-tag, the cobalt affinity resin. Several steps of washing were tested until 

the best conditions were founded (Fig. 1). Flow through, is the fraction of proteins that were 

not attached to the resin. The washes in PBS-T remove unspecific proteins with low affinity to 

the cobalt beads.  Initially, we used 0,5 % Tween, but due to frothiness causing protein damage, 

we changed to 0,1 % Tween 20. The low imidazole concentration (5 mM) is crucial to remove 
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the unspecific  E. coli proteins that contain His-motifs but also keeping it as a maximum to 

prevent overly large protein loss. The last two elutions fraction showed a high protein purity 

(Fig. 1). 

 

 

 
Fig. 1. Optimized protocol for Com1 purification by IMAC A) Process of washing and elutions B) the 

IMAC purification of protein Com1 in 12 % SDS-PAGE – M = marker, I = input, FT = flow through, W = 

washes, E = elution and P = pellet containing the insoluble protein 

 

To remove the incompatible reagents from the pure protein (elution sample) – the 

imidazole and Tween20. The sample was processed by two methods using buffer exchange by 

Amicon 10 kD and Membrane Dialysis 1kD cutoff. It has been proven that both methods are 

efficacy. Although Amicon's procedure were performed in 1 h, the total recovery protein 

concentration is much lower. In comparasion, Membrane dialysis required 24 h, moreover the 

total recovery was two times more effective (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Protein concentration before and after buffer exchange 

 

 
 

Four Human patient sera were previously tested with corpuscular antigens C. burnetii 

via ELISA. Manipulation of corpuscular antigens is hazardous and time consuming due to set 

BSL3 work protection where the possibility of latent infection is reduced. We examined the 

samples with safer tool – recombinant protein Com1 on Western blot. We have been applied 

8,28 ng/µl Com1 protein concentration. The recombinant Com1 antigen shows 

immunoreactive properties according to the results on Fig. 2. For future optimization of LFIA, 

this concentration will be our starting point, thus that LFIA required nitrocellulose membranes 

for protein-antibody also. All sera were diluted 1 : 100 but the intensity of immunoreactivity 
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was different. 

 

 
 

Fig. 2. Immunoreactivity of recombinant Com-1 by Western blot the first band (C) is negative control and 

P1-P4 are patient sera reacted with 50 kDa recombinant protein Com1 

 

Human samples with had already been tested for Q fever through ELISA. The IgG anti-

phase II C. burnetii antibody titters were known from previous testing in Department of 

Rickettsiology at the BMC, SAV. Patient 1 (P1) = 6400, patient 2 (P2) = 1600, control (C) = 

< 1:100. We compared the recombinant Com1 antigen vs the corpuscular antigen which is used 

in the validated ELISA for Q fever diagnostic. 

The initial stock concentration was 100 ng/μl for recombinant protein Com1. In brief, 

the ELISA test reagent was dilution (100 ng/μl, 50 ng/μl, 25 ng/μl, 2,5 ng/μl) of the Com1 

synthetic peptide measured by Pierce Detergent Compatible Bradford assay kit. The result 

shows a remarkable values at higher dilutions of recombinant antigen Com1, where the reaction 

with antibodies was higher than at more concentrated wells (Fig. 3). The optimal concentration 

of recombinant protein Com1 is ranked between 25 and 12.5 ng/μl. A larger amount of these 

proteins at the binding pH 10 (given by the buffer) can affect the integrity of the protein. They 

can aggregate and fail to expose their epitopes for interaction. Comparing patients manifested 

different seroreactivity, the values confirm according with the antibody titters. The negative 

control sera shows quantitative lower OD responses as expected. 

After checking the ELISA with the same patients sera but different antigen (corpuscular 

C. burnetii Nine Mile PII) with the stock 1500 ng/μl and diluted in 750 ng/μl, 375 ng/μl, 187,5 

ng/μl, 93,75 ng/μl, 46,88 ng/μl, 23,44 ng/μl was the immunoreactivity with all antigens on 

C. burnetii naturally much higher as in previous. Positive PI and P2 results were seen in all 

concentrations where the ODs was higher as compared to the control (Fig. 3). The Com1 

recombinant protein maintains its immunoreactivity properties as the nature Com1 found in the 

C. burnetii bacterium. The control proved his negativity in every protein concentration. 
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Fig. 3. Immunoreactivity results of indirect ELISA A) reaction with recombinant antigen Com1, B) reaction 

with corpuscular antigen C. burnetii 

 

Conclusion 

We evolved an optimised method for the purification of recombinant protein Com1 for 

future immunodiagnostic like LFIA where the quality and quantity of the antigen is crucial for 

the sensibility in the diagnostic. The single test assays were optimized and final proving test of 

immunogenicity was tested with two serological diagnosis methods. The results indicate that 

the recombinant protein Com1 conserved immunogenicity similar to the outer membrane 

Com1 from C. burnetii. This finding in strongly supports the role of Com1 as a serological 

biomarker. 
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Abstract 

Optimization of production and purification of LG3 domain of plant DEK1 calpain 

DEK1 calpain is a highly conserved plant protein containing 21 to 23 transmembrane segments that plays 

a key role in the formation of a layer of epidermal cells in a plant embryo. The LG3 (laminin globular 3) domain 

is thought to serve to regulate the activity of the entire DEK1 calpain domain itself by actively inhibiting its 

activity. To study the exact function of the DEK1 LG3 domain itself, it is necessary to obtain as much pure protein 

as possible. In the present study, we are focused on the production and purification of the LG3 domain of DEK1 

calpain derived from Physcomitrella patens. We were able to test different E. coli strains and different conditions 

of cultivation to optimize the highest possible yield of expressed protein. The highest purity of the target protein 

was achieved by several purification steps using IMAC and ion-exchange chromatography (both FPLC methods). 

Although we have obtained a good yield, there is still some fragmentation of the target protein.  

 

Keywords: recombinant protein; purification; DEK1 caplain; LG3 domain 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Defective karnel 1 (DEK1) kalpaín má významnú úlohu pri vývoji a regulácii signálnej 

dráhy ovplyvňujúcej embryogenézu rastlín. Predpokladá sa, že  u dospelých suchozemských 

rastlín má funkciu pri neustálom monitorovaní a udržiavaní ich epidermálnej identity. DEK1 

kalpaín je jediný známy kalpaín u rastlín [1,2].  

DEK1 kalpaín predstavuje 240 kDa veľký multi-doménový proteín tvorený 23 

transmembránovými doménami (TM1 a TM2), medzi ktorými sa nachádza slučka (loop). 

Transmembránový segment sa spája s C-terminálnou proteázou pomocou 69 kDa dlhého 

linkera. Proteázová kalpaínová doména sa nachádza na C-konci v cytosole a skladá sa 

z katalytickej CysPc domény (39 kDa) a C2L regulačnej domény (14 kDa). DEK1 linker je 

zložený z troch subsegmentov – N, LG3 (laminin-G3) a C (Obr. 1.) [3].  
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Obr. 1. Schématická štruktúra DEK1 kalpaínu [3] 

 

DEK1 linker, ktorého súčasťou je aj LG3 doména, predstavuje vysoko konzervovaný 

úsek u všetkých rastlín a predpokladá sa, že reguluje aktivitu obidvoch častí kalpaínu 

(transembránovú časť aj samotnú katalytickú doménu). Presná funkcia LG3 domény zatiaľ 

nebola objasnená , ale prvotné in vivo experimenty dokazujú, že pravdepodobne plní významnú 

úlohu pri inhibícii proteázovej aktivity celého DEK1 kalpaínu a obsahuje väzobné miesto pre 

vápnikové ióny, čím predstavuje významný objekt viacerých štúdii embryogenézy rastlín [4,5].  

Naša práca je zameraná na optimalizáciu podmienok expresie a purifikácie s cieľom 

získať čistý LG3 proteín za účelom objasnenia jeho presnej kryštalickej štruktúry a tým pádom 

aj jeho funkcie pri regulácii celého DEK1 kalpaínu v procese embryogenézy rastlín. 

 

Materiál a metódy 

Pripravený vektor pOpinm-MBP-LG3 obsahoval polyhistidínovú značku (6xHis), 

fúzny proteín MBP (maltose binding protein) a vklonovaný gén pre LG3 doménu 

pochádzajúcu z organizmu Physcomitrella patens. Ako najvhodnejší kmeň pre heterologickú 

expresiu cieľového proteínu sme si zvolili kmeň E.coli BL21 (DE3). Expresia prebiehala v TB 

kultivačnom médiu v maloobjemovom fermentore (objem 1l) pri 20°C cez noc. Na indukciu 

expresie (OD600 ~ 5) sme použili induktor IPTG vo výslednej koncentrácii 1 mM.  

Vzniknutý supernatant po homogenizácii ultrazvukom (s nastavením amplitúdy 60%, 

pulzom 15 sekúnd, chladením 45 sekúnd po celkovú dobu 12 minút), ktorý obsahoval okrem 

frakcie rekombinantného proteínu aj 50 mM Tris-HCl (pH 8) a 0,5 M NaCl, sme purifikovali 

pomocou afinitnej chromatografie. Purifikácia prebiehala dvojkrokovo na prístroji ÄKTA 

avant 150, s tým že pri prvom prečisťovaní sme použili kolónu HiScaleTM 26 v objeme 100 ml 

a pri druhom kolónu HiTrapTM s objemom 5 ml, čo spôsobilo skoncentrovanie frakcie 

cieľového proteínu na menší objem. Afinitné kolóny sme nabili nikelnatými iónmi a následne 

premyli ekvilibračným roztokom (50 mM Tris-HCl ph 8, 0,5 M NaCl). Využitím elučného 

roztoku (s 0,5 M imidazolom) sa nám oddelila frakcia obsahujúca cieľový LG3 proteín s His-

tag značkou. 
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Ako ďalší purifikačný krok sme použili iónomeničovú chromatografiu (ANEX) kedy 

purifikačná kolóna (1 ml HiTrapTM) bola naplnená anexovým médiom QSepharoseTM Fast 

Flow. Ekvilibračný roztok obsahoval 20 mM Tris-HCl (pH 6,5) a skokovým zvyšovaním 

gradientu NaCl v elučnom roztoku sme dosiahli požadované prečistenie frakcie cieľového 

proteínu.  

Všetky získané výsledky sme vizualizovali použitím SDS-PAGE a Western blot 

analýzy. 

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou metódy in-fusion klonovania sa nám podarilo pripraviť expresný vektor  

pOpinm-MBP-LG3 (Obr. 1.). Takto pripraveným vektorom sa  nám podarilo natransformovať 

bunky E. coli BL21 (DE3). Po optimalizovaní podmienok kultivácie rekombinantnej LG3 

domény v Erlenmeyerových bankách (objem 50 ml) sme použili veľkoobjemovú fermentáciu 

(1 liter). Metódou afinitnej chromatografie, využívajúcej His-Tag značenie cieľového proteínu, 

sa nám podarilo získať frakciu čistého proteínu (Obr. 3.). Túto metódu sme využili v dvoch za 

sebou nasledujúcich purifikáciach s cieľom získať čo najlepšie vyčistenú frakciu obsahujúcu 

LG3 doménu (Obr. 4.).  

Použitím iónomeničovej chromatografie (ANEX) sme docielili vyčistenie frakcie aj od 

nečistôt, čo zostali po afinitnej chromatografii (Obr. 5.). Aj keď sa nám podarilo proteín 

z veľkej časti vyčistiť, naďalej dochádza k jeho čiastočnej degradácii, a to buď v procese 

purifikácie alebo ešte na úrovni expresie. Skutočnosť, že dochádza k čiastočnej degradácii 

proteínu na menšie fragmenty sme overili metódou Western blot za použitia špecifických 

protilátok. Miera degradácie by sa dala zmierniť ešte postupnou optimalizáciou podmienok 

jednotlivých krokov expresie a purifikácie, či už použitím rôznych detergentov pri čistení 

proteínu alebo optimalizáciou podmienok pri jeho kultivácii (rôzne média, koncentrácia 

induktora, rôzna teplota).  
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Obr. 2. Mapa expresného plazmidu pOPINM – MBP – LG3 

 

 

 
Obr. 3. SDS-PAGE analýza I. afinitnej chromatografie 

1. proteínový štandard (SeeBlue Pre-stained Protein Standard), 2. fermentácia pred indukciou, 3. koniec 

fermentácie, 4. nerozpustná frakcia po homogenizácii, 5. rozpustná frakcia po homogenizácii, 6. elúcia po 

IMAC, 7. flow-through frakcia po IMAC, 8. wash frakcia po IMAC. (LG3 + MBP – 65,5 kDa) 
 



 

549 
 

 

 
Obr. 4. SDS-PAGE analýza II. afinitnej chromatografie 

1. proteínový štandard (SeeBlue Pre-stained Protein Standard), 2. vzorka pred II. IMAC, 3. prvá frakcia elúcie 

po II. IMAC, 4. druhá frakcia elúcie po II. IMAC. (LG3 + MBP – 65,5 kDa) 

 

 

 
Obr. 5. SDS-PAGE analýza iónomeničovej chromatografie (ANEX) 

1. proteínový štandard (SeeBlue Pre-stained Protein Standard), 2. vzorka pred ANEX, 3.-9. jednotlivé frakcie 

elúcie po ANEX, 10. FLOW-THROUGH frakcia po ANEX. (LG3 + MBP – 65,5 kDa) 
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Záver 

V práci sa zameriavame na optimalizáciu expresie a purifikácie rekombinatnej LG3 

domény rastlinného DEK1 kalpaínu. Zo získaných výsledkom môžeme konštatovať, že použitý 

postup expresie a purifikácie je síce vhodný z hľadiska výťažku proteínu, ale vzhľadom na 

mieru jeho postupnej degradácie sú potrebné ďalšie optimalizácie jednotlivých metód.  
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Abstract 

Changes in the daily rhythms of plasma metabolites and hepatic gene expression after the exposure to 

dim light at night in rats 

Light is the main synchronizer of the circadian system and the exposure of organisms to light at 

inappropriate times of the day, can promote the development of metabolic diseases due to internal 

desynchronization of the circadian system. Thus, our aim was to study disruption of daily rhythms of metabolites 

and hepatic genes in rats after exposure to artificial light at night (ALAN). Control groups were kept under 

12L:12D regime and experimental groups were exposed to ALAN (2 lux) during the night for 2 weeks. ALAN 

exposure abolished rhythms of plasma metabolites (glucose, triacylglycerols, cholesterol), and hepatic gene 

expression of clock genes (Bmal1, Nr1d1) and metabolic sensors (Pparα, Pgc1α) was phase-advanced in 

comparison with control groups. Metabolic sensor Sirt1 lost its rhythms after ALAN exposure. In conclusion, we 

suggest that low-intensity ALAN disturbed the rhythmicity of key metabolites and hepatic expression of clock 

genes and misaligned them with rhythms of metabolic sensors. Observed changes can have serious consequences 

on control of metabolism and health.  

Keywords: light at night; liver; metabolism  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cyklus svetla a tmy je kľúčový synchronizátor cirkadiánneho systému a jeho narušenie 

umelým svetlom v noci (ALAN) môže predstavovať riziko pre vznik alebo amplifikáciu 

symptómov metabolických ochorení [1,2]. Intenzita pouličného osvetlenia v mestách môže 

dosiahnuť intenzitu až 150 lx, čo je tisícnásobne viac ako vyžaruje spln mesiaca počas jasnej 

noci (0,1 – 0,3 lx) [3,4].  

Expresiu hodinových génov, ktoré generujú cirkadiánne rytmy vo forme transkripčno-

translačnej slučky, môžu narušiť už nízke hladiny ALAN [5]. Medzi pozitívne elementy slučky 

patria CLOCK a BMAL1, ktoré tvoria heterodimér aktivujúci transkripciu negatívnych 

elementov Per a Cry. Proteíny PER a CRY následne inhibujú komplex CLOCK-BMAL1, čím 

pozastavujú svoju transkripciu, pričom celý tento cyklus trvá približne 24 hodín. Hodinové 

gény ovplyvňujú transkripciu ďalších génov regulujúcich fyziologické procesy, vrátane 

metabolizmu [6].  

V našich predchádzajúcich experimentoch sme zistili zmeny v plazmatických 

hladinách hormónov a metabolitov, ako aj zmenenú expresiu viacerých génov v strede svetlej 

fázy u Wistar a spontánne hypertenzných potkanov po vystavení ALAN [1,7]. V tejto štúdii 
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sme sa rozhodli analyzovať celý 24-h rytmus, aby sme zistili, či pod vplyvom tlmeného svetla 

v noci došlo k strate alebo posunu rytmu, prípadne celkovému zvýšeniu/zníženiu vybraných 

parametrov. Zamerali sme sa na denné profily hladín glukózy, triacylglycerolov a cholesterolu 

v plazme, ako aj zmeny v expresii hodinových génov brain and muscle ARNT-like 1 (Bmal1), 

period 1 (Per1) a REV-ERBα (Nr1d1) v pečeni. Analyzovali sme expresiu génu pre jadrový 

receptor aktivovaný proliferátormi peroxizómov α (Pparα), ktorý predstavuje prepojenie 

medzi molekulárnymi hodinami a lipidovým metabolizmom [8]. Dôležitú úlohu v regulácii 

metabolizmu zohráva aj jeho koaktivátor Pgc1α. Ďalším meraným génom bol sirtuin 1 (Sirt1), 

ktorý deacetyluje hodinové gény, a tým ovplyvňuje ich aktiváciu na základe metabolického 

stavu organizmu [9]. Sirtuin 1 zároveň aktivuje aj mnohé transkripčné faktory a koaktivátory, 

ako už spomínaný PPARα a PGC1α, ktoré počas hladovania aktivujú energiu produkujúce 

reakcie [10]. Cieľom nášho experimentu bolo preto analyzovať účinok nízkych intenzít 

umelého osvetlenia v noci na denné profily plazmatických metabolitov, hodinových génov a 

vybraných génov kódujúcich proteíny zapojené do regulácie metabolizmu (Pparα, Pgc1α, 

Sirt1). 

 

Materiál a metódy 

Potkany kmeňa Wistar (n=72, vek: 13-17 týždňov) boli do výskumného zariadenia 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) dovezené z Ústavu 

experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá Voda. Zvieratá boli 2 týždne chované 

na štandardnom svetelnom režime L(svetlo) : D(tma) 12:12 so začiatkom svetlej fázy o 6:00 

(ZT0; ZT – Zeitgeber Time). Intenzita osvetlenia počas svetlej fázy sa pohybovala na úrovni 

150 lx a počas tmavej fázy 0 lx. Po adaptácii boli zvieratá kontrolnej skupiny (CTRL) naďalej 

chované v pôvodnom režime, 12L:12D, alebo boli počas tmavej fázy vystavené bielemu svetlu 

(ALAN) s nízkou intenzitou (~ 2 lx) a teplotou chromatickosti 3000 K. Zvieratá mali 

neobmedzený prístup k potrave a vode. Experiment bol schválený Etickou komisiou PriF UK 

a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.  

 Po dvoch týždňoch experimentu boli zvieratá usmrtené dekapitáciou po izofluránovej 

anestézii v 4-hodinových intervaloch počas 24 hodín. Krv sme centrifugovali (2 500 ot./min, 

10 min, +4°C) a odtiahnutá plazma bola skladovaná pri -20°C. Tkanivo pečene bolo zmrazené 

v tekutom dusíku a uchované pri -80°C.  

 Diagnostickými kitmi BIO-LA-TEST (Erba Lachema, Česká republika) sme v plazme 

stanovili hladiny glukózy, triacylglycerolov a cholesterolu.  

Celkovú RNA sme izolovali z pečene na základe guanidín tiokyanát 
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fenolchloroformovej extrakcie s TRI reagentom (Molecular Research Center, Inc., USA). 

Tkanivo sme homogenizovali použitím prístroja FastPrep-24 (M.P. Biomedicals, USA). 

Koncentráciu a čistotu vyizolovanej RNA sme merali spektrofotometrom NanoDrop One 

(Thermo Fisher Scientific, USA) a jej integritu sme overovali elektroforézou na 1,2% 

agarózovom géli. Komplementárnu DNA sme získali prepisom RNA použitím kitu Maxima 

cDNA synthesis (Thermo Fischer Scientific Inc., USA) a postupovali sme podľa návodu 

výrobcu. Nariedená cDNA bola amplifikovaná pomocou kitu Maxima SYBR Green (Thermo 

Fischer Scientific Inc., USA) v cykléri (Bio-Rad Laboratories, USA) použitím sekvencií 

primerov uvedených v Tab. 1. Expresia génov bola normalizovaná použitím referenčného génu 

mikroglobulín (B2m). Primery boli navrhnuté pomocou Primer-BLAST a ich špecifickosť bola 

overená s použitím 1,8% agarózového gélu.  

 

Tab. 1. Sekvencie primerov génov použitých pri qPCR B2m – mikroglobulín, Bmal1 – brain and muscle 

ARNT-like 1, Nr1d1 - nuclear receptor subfamily 1 group d member 1 (REV-ERBα), Per1 – period 1, Pparα – 

jadrový receptor aktivovaný proliferátormi peroxizómov α, Pgc1α – koaktivátor PPAR, sirt1 – sirtuin 1  

 

Gén Sense (5‘-3‘) Antisense (5‘-3‘) 

B2m  
(NM_012512.2) 

TCGTGCTTGCCATTCAGAAAACT AGCAGTTGAGGAAGTTGGGCT 

Bmal1  
(NM_024362.2) 

CACCTTGCGGAATGTCACAG TACTTCCTTGGTCCACGGGT 

Nr1d1  
(NM_145775.2) 

TCCCACATACTTCCCACCATCA CACTCGGCTGCTGTCTTCCAT 

Per1  
(NM_001034125.1) 

ATCGTCCATGTGGGAGACAAG TTGCTCTTCCTTCTGGGTGTG 

Pgc1α  
(NM_031347.1) 

AACGATGACCCTCCTCACAC GTTGTTGGTTTGGCTTGAGCA 

Pparα  
(NM_013196.1) 

GACTAGCAACAATCCGCCTT GAAGAATCGGACCTCTGCCT 

Sirt1  
(NM_012818.2) 

TTATGCTCGCCTTGCTGTGG CTGTCCGGGATATATTTCCTTTGC 

 

Denné rytmy meraných parametrov boli hodnotené kosínorovou analýzou v programe R (R 

Core Team, 2015) s použitím balíka „cosinor“ a „cosinor2“. Rozdiely rytmických parametrov 

medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou v hodnotách akrofázy a amplitúdy sme 

hodnotili Waldovými testami použitím rovnakého balíka. Normálne rozloženie sme overili 

Kolmogorov-Smirnovovým testom. Nerytmické premenné sme hodnotili dvojfaktorovou 

analýzou rozptylu (faktory: ZT, ALAN). Pri signifikantnej interakcii faktorov sme rozdiely v 

časových bodoch hodnotili Bonfferoniho post hoc testom. Štatistické analýzy boli uskutočnené 

pomocou softvéru STATISTICA 7 (Statsoft Inc., USA). 

 

Výsledky a diskusia 
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V kontrolnej skupine bol rytmus pozorovaný pri hladinách glukózy (p = 0,08), 

triacyglycerolov (p < 0,05) a cholesterolu (p < 0,05), zatiaľ čo u experimentálnej skupiny bol 

pri všetkých troch metabolitoch rytmus potlačený (GLU: p = 0,55; TAG: p = 0,59; CHOL: p = 

0,23; Obr. 1. A-C). Dvojfaktorová analýza rozptylu preukázala signifikantne zvýšené 

koncentrácie cholesterolu v plazme u zvierat vystavených ALAN (F(1,60) = 4,95; p < 0,05). 

Strata rytmu všetkých troch meraných metabolitov pravdepodobne odráža zmenu rytmu 

potravového správania, nakoľko za podmienok ALAN dochádza k zvýšenej konzumácii 

krmiva počas svetlej fázy a k jeho zníženiu počas tmavej fázy [5,11], pričom celkový príjem 

potravy sa nemení. Vyššie hladiny cholesterolu boli pozorované aj u starších ľudí vystavených 

ALAN [2], čo môže mať negatívny vplyv na progresiu kardiovaskulárnych ochorení.  

Výrazný rytmus expresie hodinových génov (Bmal1, Per1 a Nr1d1) bol pozorovaný v 

kontrolnej (p < 0,001) aj experimentálnej skupine (p < 0,001; Obr. 1. D-F). Avšak rytmus 

mRNA Bmal1 u zvierat exponovaných ALAN signifikantne predbiehal rytmus kontrolnej 

skupiny o 1:30 h (p < 0,01; Obr. 1. D). Expresia Nr1d1 mala tendenciu k fázovému 

predbiehaniu o 1:03 h (p = 0,057; Obr. 1. F).  

Ďalej sme analyzovali expresiu metabolických senzorov, ktoré sú regulované viacerými 

faktormi, napr. prítomnosťou metabolitov v organizme, hormónmi, ale aj priamo 

molekulárnymi hodinami. Aj napriek tomu, že hodinové gény si udržali robustný rytmus 

s miernymi zmenami akrofázy, rytmy metabolických senzorov boli výraznejšie ovplyvnené 

expozíciou ALAN. Podobne ako expresia hodinových génov, aj expresia Pparα bola rytmická 

u obidvoch skupín (CTRL: p < 0,001; ALAN: p < 0,001) s predbiehaním rytmu zvierat 

vystavených ALAN o 2:19 h (p < 0,01; Obr. 1. G). Transkripčný koaktivátor, Pgc1α, bol tiež 

rytmicky exprimovaný u kontrolných aj experimentálnych zvierat (p < 0,01) a aj nízke hladiny 

osvetlenia v noci spôsobili fázový posun rytmu smerom dopredu o 4:28 h (p < 0,01; Obr. 1. 

H). Na rozdiel od ostatných génov, expresia Sirt1 oscilovala počas dňa v kontrolnej skupine (p 

< 0,05), avšak k strate rytmu došlo u jedincov vystavených ALAN (p = 0,93; Obr. 1. I).  

Na základe výsledkov predpokladáme, že k narušeniu rytmu metabolického senzora 

Sirt1, došlo v dôsledku arytmicity metabolitov spôsobenej zmenami príjmu potravy. V čase 

nedostatku energie, dochádza k zvýšeným hladinám NAD+, ktorý slúži ako kofaktor pre 

SIRT1, ktorý deacetyláciou reguluje rôzne transkripčné faktory. Úlohou sirtuinu 1 je regulácia 

glykolýzy, glukoneogenézy, lipogenézy, β-oxidácie, ako aj cholesterolového metabolizmu 

[12], a to najmä s ohľadom na produkciu a zachovanie energie. PPARα je aktivovaný de novo 

mastnými kyselinami a zvyšuje transkripciu génov kódujúcich enzýmy β-oxidácie. Avšak 

transkripcia PPARα je regulovaná aj priamo molekulárnymi hodinami a jeho aktivita je sčasti 
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pod kontrolou SIRT1 [13]. Sirtuin 1 zároveň cez PGC1α stimuluje aj glukoneogenézu, a preto 

jeho narušený rytmus, spolu so zmenami v hladinách metabolitov môže prispievať k narušeniu 

denných oscilácií Pparα a  koaktivátora, Pgc1α.  

 

 

 
Obr. 1. Denný profil metabolitov v plazme a relatívnej génovej expresie v pečeni potkanov vystavených 

štandardnému svetelnému režimu 12L:12D (CTRL, tmavošedé) alebo tlmenému osvetleniu počas noci 

(ALAN, bledomodré). Hladiny glukózy (A), triacylglycerolov (B) a cholesterolu (C) v plazme. Expresia Bmal1 

(D, brain and muscle ARNT-like 1), Per1 (E, period 1), Nr1d1 (F, nuclear receptor subfamily 1 group d 

member 1 alebo REV-ERBα), Pparα (G, jadrový receptor aktivovaný proliferátormi peroxizómov α), 

Pgc1α (H, koaktivátor PPAR) a Sirt1 (I, sirtuin 1) v pečeni. Signifikantný rytmus (p < 0,05) alebo trend 

signifikancie (p-hodnota v rozmedzí 0,05 a 0,1) CTRL skupiny je znázornený plnou čiarou a ALAN skupiny 

bodkovanou čiarou. Signifikantné zmeny v akrofáze (φ) vyhodnotené Waldovými testami sú znázornené ** p < 

0,01 a # trend signifikancie (p-hodnota v rozmedzí 0,05 a 0,1). Šedá oblasť predstavuje tmavú fázu. Čas je 

vyjadrený ako Zeitgeber čas. Dáta sú uvedené ako priemer ± SEM. V každom časovom bode na skupinu bolo 6 

jedincov.  

 

Záver 
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Regulácia denných rytmov metabolizmu je komplexná a zohráva v nej úlohu viacero 

faktorov, ako je príjem potravy, hodinové gény, dostupnosť metabolitov, ale aj hormonálna 

a neurálna signalizácia. Navyše metabolické senzory ovplyvňujú fungovanie cirkadiánnych 

hodín v závislosti od dostupnosti nutrientov. Expozícia tlmenému osvetleniu v noci s nízkou 

intenzitou (~ 2 lx) významne narušila rytmy metabolitov, pravdepodobne kvôli zmenám 

v príjme potravy. Rytmus expresie hodinových génov v periférnych oscilátoroch fázovo 

predbiehal po expozícii tlmenému svetlu v noci v porovnaní s kontrolou, pričom zmeny v 

osciláciách metabolických senzorov boli podstatne výraznejšie, čo naznačuje, že ich 

ovplyvňujú aj ďalšie faktory okrem periférnych oscilátorov. Pozorované komplexné zmeny 

naznačujú desynchronizáciu denných rytmov meraných parametrov, ktoré môžu po dlhodobom 

pôsobení ALAN viesť k narušeniu regulácie metabolických procesov a vzniku, či zhoršovaniu 

priebehu metabolických ochorení, pričom predovšetkým zvýšené hladiny cholesterolu sú 

rizikovým faktorom kardio-metabolických ochorení. 
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Abstract 

Production and purification of insect neuropeptides ITPL1 from Drosophila melanogaster 

Ion transported peptide (ITP) and ion transported peptide-like protein (ITPL) are insect neuropeptides 

which belong to crustacean hyperglycemic hormone family. These insect neuropeptides can act as a 

neurotransmitter, a neuromodulator and/or hormone and affect a lot of physiological processes such as feeding, 

drinking, learning, memory, and reproduction in insect. In this work the we explored and developed an efficient 

expression system for production of ITPL fusion protein in soluble form, which can be further applied in studies 

related to Drosophila melanogaster. 

 

Keywords: insect neuropeptides; ITPL; Drosophila melanogaster; enterokinase; GPCR 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Neuropeptidy sú jednou z najuniverzálnejších skupín neurotransmiterov alebo 

neuromodulátorov, sekretované nervovým systémom, ktoré regulujú mnohé behaviorálne 

a fyziologické aktivity. Sú to malé peptidy s dĺžkou okolo 5-80 aminokyselín, ktoré sú 

prítomné v živých organizmoch od jednoduchších organizmov ako sú pŕhlivce až ku 

komplexným organizmom ako sú  cicavce [1].  

Fyziologické, vývinové a behaviorálne procesy v hmyze sú koordinované súhrou 

viacerých signálnych molekúl. Neuropeptidy sa môžu správať ako cirkulujúce (endokrinné) 

alebo lokálne (parakrinné) signály vo forme neuromodulátora alebo ako kontransmiter. 

Väčšina neuropeptidov sa považuje za pleiotropné, keďže často preukazujú viac biologických 

aktivít [2]. 

Ión transportný peptid (ITP) a jeho homológ (ITPL) patria medzi hmyzie neuropeptidy,  

do superrodiny hyperglykemických hormónov kôrovcov (CHH) [3]. ITP a ITPL boli pôvodne 

identifikované ako regulátory  transportu iónov a tekutín cez locust ileum [4]. ITP a ITPL sú 

rôzne exprimované v rôznych tkanivách, čo indikuje, že majú rozsiahle funkcie. V Drosophila 

melanogaster má ITPL  rolu v dozrievaní vaječníkov. Štúdiami sa preukázalo, že ITPL sa 



 

558 
 

exprimuje v rôznych tkanivách, napr. u Schistocerca gregaria bol ITPL určený v zadnom 

čreve a maplighovej tubule [5], avšak funkcia ITPL v Bombyx mori zostáva neujasnená [6]. 

Cieľom tejto práce je nadprodukovať hmyzí neuropeptid ITPL1 z Drosophila 

melanogaster v bunkách Escheria coli, určiť jeho solubilitu a jeho následne využitie v štúdiách 

v spolupráci s Ústavom zoológie SAV.  

 

Materiál a metódy 

V práci sme využívali plazmid pDZ359- ITPL1 so štiepnym miestom pre enterokinázu. 

Využívali sme bakteriálny kmeň Arctic Express (DE3) s genotypom E. coli B F– ompT hsdS(rB 

– mB – ) dcm+ Tetr gal λ(DE3) endA Hte [cpn10 cpn60 Gentr ], ktorý sme mali od firmy 

Agilent. 

 

Heterologická expresia proteínov 

Natransformované bunky sme preočkovali z Petriho misky do LB média s ampicilínom 

a gentamicínom, 1% glukózou a nechali cez noc rozrásť na  37°C. Na druhý deň sme vyrastenú 

kultúru preočkovali do Erlenmayerovej banky so 100 ml LB média s 0,1% glukózou a 

kultivovali pri potrebnej teplote, kým OD600 nedosiahlo hodnotu 0,5. Expresiu proteínov sme 

indukovali pridaním  IPTG. Pomocou spektrofotometra sme sledovali priebeh rastu kultúry v 

rôznych časových intervaloch a zároveň odoberali prepočítaný objem vzorky. Každú vzorku 

sme scentrifugovali (max. otáčky, 3 minúty) a usadenú nesolubilnú frakciu sme odložili na 

následnú analýzu proteínov pomocou SDS-PAGE. Poslednú vzorku sme odobrali po 24 

hodinách a celú kultúru scentrifugovali v chladenej centrifúge na max. otáčky 7690g, 30 minút. 

 

Veľkoobjemová produkcia proteínu pomocou fermentora 

Na produkciu proteínu vo fermentore sme ako inokulum  použili 100 ml nočnej kultúry 

buniek s príslušným antibiotikom a 1% glukózou. Kultivácia sa uskutočňovala v 1l LB média 

s 0,1% glukózou. Na prístroji sme si zvolili znižovanie teploty z 28°C na 20°C ešte pred 

indukciou, pH 7,2, pO2 automaticky udržované na 30% pomocou otáčok rotora. Ak hustota 

buniek dosiahla nameraním OD600 hodnotu 5, indukovali sme expresiu pridaním IPTG a 

zároveň odobrali vzorku na analýzu. Po indukcií sme k bunkám pridali glycerol. Po ukončení 

fermentácie sme znova odobrali vzorku a kultúru scentrifugovali v chladenej centrifúge na 

max. otáčky 7690 g 30 minút. 
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Homogenizácia buniek ultrazvukom  

Po expresii proteínov sme bunkovú kultúru preliali do 50ml skúmaviek a 

scentrifugovali v predchladenej centrifuge. K nesolubilnej frakcii sme pridali 20 ml 

solubilizačného roztoku a dôsledne zvortexovali. Na udržiavanie teploty sme bunky dali na ľad 

a homogenizáciu uskutočnili s programom 8 minút a 15 sekúnd (1 cyklus: 15 sekúnd a 45 

sekundové chladenie v ľade) a amplitúdou 30%. Na disrupciu buniek sme využili pulz 

ultrazvukových vĺn. Po homogenizácii sme kultúru scentrifugovali v predchladenej centrifúge, 

a tak oddelili od seba nesolubilnú a solubilnú frakciu, z ktorých sme odobrali vzorky na analýzu 

prítomnosti proteínu pomocou SDS-PAGE. V nasledujúcich krokoch sme pracovali len so 

solubilnou časťou proteínov 

 

Polyakralamidová gélová elektroforéza 

K analyzovanej vzorke sme pridali farbiaceho roztoku a roztoku TE a zahriali na 10 

minút na teplotu 95°C. Na analýzu expresie, purifikácie a štiepenia proteínov sme použili  15% 

separačný a 5% nanášací tricínový gél. Elektroforéza prebiehala vo vertikálnej 

aparatúre príslušných tlmivých roztokoch pri laboratórnej teplote a intenzite prúdu 400 mA, 

max. napätí 80V približne 15 minút. Po tomto cykle sme parametre zmenili na 400mA, 180V, 

45 minút. Po skončení elektroforézy sme gél vložili do farbiacieho roztoku a nechali trepať 

celú noc. Na odmytie farbiaceho roztoku sme nasledujúci deň použili odmývací roztok kde 

sme gél inkubovali, kým sa neodmyla farba pozadia. 

 

Výsledky a diskusia 

Plazmid pDZ359-ITPL1EK sme transformovali do buniek Arctic Express (DE3)  

a použili sme ho na heterologickú expresiu fúzneho proteínu ITPL1-EK-Trx pomocou expresie 

v Erlenmayerových bankách. Podmienky baničkovej expresie sme optimalizovali rôznymi 

médiami a teplotami a následne sme exprimovali náš proteín vo veľkokapacitnej fermentácií 

s účelom zvýšenia výťažku. Optimalizáciu pri baničkovej expresii sme uskutočňovali 

upravovaním teploty na kultiváciu (8°C, 11°C, 13°C, 20°C, 28°C, 37°, ale aj využitím rôznych 

médií (LB, TB a autoindučkné médium-ZYM-5052). Ako expresné kmene sa využili Arctic 

express (DE3) a expresia prebiehala približne 22-24 hodín. Na základe výsledkov sme na 

fermentáciu vybrali LB médium a teplotu 20°C. 

Na základe výsledkov z polyakrylamidového gélu vyplýva, že médium, ktoré malo 

najvyššie úrovne expresie proteínu v solubilnej forme bolo LB médium pri 8°C (obr.1A) 

a 20°C (obr.2B). Na veľkokapacitnú fermentáciu na produkciu proteínu sme si vybrali LB 
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médium pri 20°C (obr.3). Výťažok proteínu z veľkokapacitnej fermentácie bol približné 

rovnaký ako pri baničkovej expresii, avšak solubilita pri fermentácií bola o niečo nižšia. 

 

 
 

Obr. 1. Baničková expresia ITPL1-EK v Arctic Express (DE3) pri 8°C 

A – Expresia pDZ359 ITPL1-EK  v Arctic Express DE3 pri 8°C v autoindukčnom a LB médiu – 1. Proteínový 

štandard, 2. Expresia v autoindukčnom médiu – 0. hodina (indukcia), 3.Expresia v autoindukčnom médiu – 24. 

hodina, 4. Nesolubilná frakcia, 5. Solubilná frakcia, 6. Expresia v LB médiu – 0. hodina (indukcia), 7.Expresia 

v LB médiu – 24. hodina, 8. Nesolubilná frakcia, 9. Solubilná frakcia, 10. Proteínový štandard 

B – Expresia pDZ359 ITPL1-EK v Arctic Express DE3 pri 8°C v TB médiu – 1. Proteínový štandard, 2. 

Expresia v TB médiu – 0. hodina (indukcia), 3. Expresia v TB médiu – 24. hodina, 4. Nesolubilná frakcia, 5. 

Solubilná frakcia 

 

 

 
Obr. 2. Baničková expresia ITPL1-EK v Arctic Express (DE3) pri 13°C a 20°C 

A – Expresia pDZ359 ITPL1-EK v Arctic Express (DE3) v LB médiu pri 13°C - 1.Proteínový štandard, 

2.Expresia ITPL1-EK – 0.hodina (indukcia), 3.Expresia ITPL1-EK – 24.hodina, 4.Expresia ITPL1-EK - 

0.hodina (indukcia)5. Expresia ITPL1-EK – 24. hodina, 6. Nesolubilná  frakcia, 7. Solubilná frakcia 

B – Expresia pDZ359 ITPL1-EK v Arctic Express (DE3) v LB médiu pri 20°C - 1.Proteínový štandard, 2. 

Banka 2 - Expresia ITPL1-EK Arctitc DE3– 0.hodina (indukcia), 3.Banka 1 Expresia ITPL1-EK Arctitc DE3 – 

0.hodina (indukcia), 4.Banka 2 - Expresia ITPL1-EK Arctitc DE3 – 24.hodina, 5.Banka 1 - Expresia ITPL1-EK 

Arctic DE3 – 24.hodina, 6. Nesolubilná frakcia 7. Solubilná frakcia 
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Obr. 3. Veľkokapacitná fermentácia pDZ359 ITPL1-EK v Arctic Express (DE3) v LB médiu pri 20°C 

1. Proteínový štandard, 2.  Fermentácia - 0. hodina (indukcia), 3. Fermentácia - 24. hodina, 4. Nesolubilná 

frakcia, 5. Solubilná frakcia 

 

Záver 

V našej práci sme úspešne exprimovali pDZ359-ITPL1 so štiepnym miestom pre 

enterokinázu a optimalizovali podmienky pre produkciu proteínu v Erlenmayerových bankách 

a veľkokapacitnej fermentácií so signifikantným výťažkom. 
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Abstract 

 Study of the production of recombinant insect peptides and proteins involved in lipid metabolism 

 Neuropeptides are among the largest and most diverse group of molecules found in multicellular 

organisms. Their activity is conserved in most insect species, suggesting their important role in insect physiology. 

In recent years, research has focused on the importance of the ion transport peptide (ITP) in the Bombyx mori 

insect model. The size of this protein is 21 kDa, in fusion with thioredoxin. The aim of this work is its 

overexpression, in a sufficiently soluble and purified form, in the prokaryotic model of Escherichia coli. As part 

of our work, we constructed the pJK100EK-BmITP construct, which we then inserted into the expression strains. 

Based on the optimization of expression conditions, we produced the BmITP-Trx protein, which we subsequently 

purified for further analyzes. 

 

Keywords: ITP; neuropeptide; Bombyx mori; heterologous expression; Escherichia coli 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Hmyzie neuropeptidy, podobne ako tie u iných živočíchov, sú tvorené z väčších 

prekurzorových proteínov. Ich aktivita je u väčšiny druhov hmyzu zachovaná, čo naznačuje 

ich dôležitú úlohu vo fyziológií hmyzu. Peptidy iónového transportu (ITP) a jeho alternatívne 

zostrihové homológne produkty (ITPL) patria do skupiny, označovanej ako peptidy 

kôrovcového hyperglykemického hormónu (CHH) [1-2]. Iónový transportný peptid (ITP) bol 

po prvý krát identifikovaný v kobylkách Schistocerca gregaria a Locusta migratoria, a to na 

základe jeho antidiuretickej aktivity v ileu [3]. Podrobnejšia funkcia ITP v hmyzom modeli 

zostáva dosiaľ neznáma, na základe čoho sme sa rozhodli o jeho nadprodukciu.  

 Hoci ITP a ITPL zdieľajú mnoho N-koncových aminokyselín, pozorujeme u nich rôzne 

štruktúrálne zmeny na ich C-koncoch. ITP je typický amidáciou na svojom C-konci, zatiaľ čo 

ITPL tu obsahuje voľnú karboxylovú skupinu. C-koncová amidovaná skupina je u ITP 

rozhodujúcou pre jej ileum-stimulačnú aktivitu. ITP je napr. u Drosophila melanogaster 

uvoľňovaný z corpora cardiaca a jeho úlohou je stimulácia ilea k transportu Cl- iónov 

z lumenu do hemolymfy, čo má za následok vznik elektrochemického gradientu, poháňajúceho 

resorpciu vody [5]. 
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 Cieľom diplomovej práce bola nadprodukcia hmyzieho neuropeptidu ITP, 

pochádzajúceho z Bombyx mori, vo vhodnom expresnom kmeni v solubilnej forme a jej 

následné využitie v nasledujúcich štúdiách v spolupráci s Ústavom zoológie SAV.  

 

Materiál a metódy 

 V rámci našej práce sme použili plazmidy pUC57-BmITP (Genescript) a pJK100EK-

hGH [4]. V Tab. 1 sú uvedené kompetentné kmene E. coli, využité pri práci. 

 

Tab. 1. Bakteriálne kmene E. coli využité v práci  

Bakteriálny kmeň Genotyp Zdroj 

DH5α 
F– endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG purB20 

φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK
–mK

+), λ– 
Invitrogen 

Ecloni (G10) 
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 

ΔlacX74 araD139 Δ(ara,leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA 
Invitrogen 

BL21 (DE3) 
F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB mB ) k(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 

ind1 sam7 nin5]) 
Novagen 

 

C41 (DE3) 
F – ompT hsdSB (rB - mB - ) gal dcm (DE3) Lucigen 

 

Izolácia plazmidovej DNA 

 Izoláciu plazmidovej DNA sme uskutočnili použitím komerčnej sady QIAprep Spin, 

Miniprep KIT (Qiagen) podľa návodu výrobcu. Posledným krokom izolácie bolo jej overenie 

prostredníctvom elektoroforézy v agarózovom géli.  

Príprava expresného plazmidu BmITP na heterológnu expresiu 

 Pomocou restrikčných endonukleáz EcoRI a PdiI sme štiepili plazmidy pUC57-BmITP 

a pJK100EK-hGH. Následne sme pomocou 2% (w/V) agarózového gélu uskutočnili analýzu 

štiepenia DNA a cieľové fragmenty purifikovali pomocou kitu Gel Extraction Kit (Qiagen). 

Následne sme pripravili ligačnú reakciu, kde sme pomocou T4 DNA ligázy spojili vektor 

a inzert, pričom výsledným produktom bol náš cieľový konštrukt pJK100EK-BmITP. Po 

úspešnom zostrojení konštruktu sme konštrukt transformovali do  expresných kmeňov 

BL21(DE3) a C41(DE3)[6] 

Heterologická expresia a fermentácia  

 Expresiu cieľového rekombinantného fúzneho proteínu sme najskôr uskutočnili v 50 

ml Erlenmayerových bankách s prídavkom 0,1% glukózy. Indukciu expresie sme docielili 

pridaním 0,2 mmol.dm-3 IPTG po dosiahnutí OD600= 0,5. Expresiu sme uskutočnili pri 

teplotách 37°C, 28°C a 20°C v 4 rôznych médiách (LB, TB, Autoindukčné ZYM-5052, M9), 

v expresných kmeňoch BL21 (DE3) a C41 (DE3). Ďalším krokom bola homogenizácia  buniek 
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ultrazvukom na prístroji typu Bandelin Ultrasonic Homogeniser Sonoplus HD 3200, s použitím 

parametrov: 15s pulz, 45s chladenie, amplitúda 30% s celkových časom 8:15. Výslednú vzorku 

sme centrifugovali, čím sme dosiahli oddelenie solubilnej a nesolubilnej frakcie buniek. Po 

úspešnej optimalizácií expresie sme uskutočnili fermentáciu, pričom podmienky sme zvolili na 

základe úspešnosti expresie v Erlenmayerových bankách. Fermentácia prebiehala po dobu 24 

hodín v TB médiu, v bunkách C41(DE3), pri teplote 28°C.  Prídavkom bola 0,1% glukóza 

a v prípade TB média taktiež indukcia 0,2 mmol.dm-3 IPTG, po dosiahnutí OD600=5. Analýzu 

expresie proteínov sme uskutočnili použitím SDS-PAGE podľa Laemmliho a kol. [6]. 

Afinitná chromatografia a dialýza 

 Purifikáciu proteínu sme uskutočnili pomocou His kotvy, využitím metalo-chelátovej 

afinitnej chromatografie (IMAC) na niklovej kolóne na prístroji AKTA FPLC. Pomocou  

elučného roztoku, obohateného o 0,5 mmol.dm-3  Imidazol, sme dosiahli uvoľnenie fúzneho 

proteínu do elučnej frakcie. Jeho odstránenie sme docielili prostredníctvom dialýzy, s použitím 

15% glycerolu.  

 

Výsledky a diskusia 

Plazmidy pUC57-BmITP a pJK100EK-hGH sme upravili restrikčným štiepením 

pomocou endonukleáz EcoRI a PdiI, čím sme získali cieľový vektor a inzert. Vzniknuté 

fragmenty sme následne ligovali a ligáciou transformovali bunky DH5α a Ecloni, pričom sme 

získali expresný plazmid pJK100EK-BmITP (Obr.1). Expresný plazmid vo svojej výslednej 

sekvencii obsahuje ešte niekoľko dôležitých génov. Prvým z týchto génov je Trx, ktorého 

pripojením k proteínu zvšujeme solubilitu proteínu a taktiež zamedzujeme tvorbe neželaných 

inklúznych teliesok. Ďalšími dôležitými génmi sú gén 6xHis, dôležitý pri procese purifikácie 

proteínu, gén pre ampicilínovú rezistenciu, gén pre počiatok replikácie colE1, par B sekvenciu 

a štiepne miesto pre enterokinázu. 

 

 

 
Obr. 1. Expresný plazmid pJK100EK-BmITP 
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Po overení nášho konštruktu prostredníctvom analytickej PCR sme optimalizovali 

heterológnu expresiu fúzneho proteínu BmITP-Trx pomocou baničkovej kultivácie s cieľom 

následne zvýšiť výťažok exprimovaného proteínu prostredníctvom veľkokapacitnej 

fermentácie. Optimalizovali sme nielen teplotu kultivácie (37°, 28°, 20° C), ale aj kultivačné 

médiá (LB, TB, M9, autoindukčné médium-ZYM-5052). Expresiu sme uskutočnili 

v expresných kmeňoch BL21 (DE3) a C41 (DE3) v časovom intervale 4 hodiny. V prípade 

autoindukčného média prebiehala expresia cca 24 hodín. Najlepšie výsledky médium 

z hľadiska úrovne expresie proteínu v solubilnej forme sme získali s TB médiu a tiež AI 

médiom v kmeňoch C41 (DE3) pri teplote kultivácie 28 °C (Obr. 2). Rovnaké podmienky sme 

následne použili pri veľkoobjemovej produkcii proteínu vo fermentore, kedy sme v protredí 

TB média pri 28 °C úspešne naprodukovali fúzny proteín v solubilnej forme(Obr. 3).  

 

          A                                                                    B 

           

 
Obr. 2. Expresia BmITP-Trx pri 28 °C A) TB médium s použitím expresného kmeňa C41 (DE3) 

1.SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Protein Standard, 2.expresia v kmeni C41 0.hod., 3. expresia v kmeni C41 

1.hod., 4. expresia v kmeni C41 2.hod., 5. expresia v kmeni C41 24 hod., 6. nesolubilná časť proteínu v kmeni 

C41po homogenizácií, 7.solubilná časť proteínu v kmeni C41 po homogenizácií. B) AI médium v expresných 

kmeňoch BL21 (DE3) a C41 (DE3)  1.expresia v kmeni BL21 24 hod., 2.nesolubilná časť proteínu v kmeni 

BL21po homogenizácií, 3.solubilná časť proteínu v kmeni BL21 po homogenizácií, 4.expresia v kmeni C41 24 

hod., 5. nesolubilná časť proteínu v kmeni C41po homogenizácií, 6.solubilná časť proteínu v kmeni C41 po 

homogenizácií, 7. SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Protein Standard 
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Obr. 3. Expresia BmITP-Trx v expresnom kmeni C41 (DE3) v TB médiu vo fermentore 1. SeeBlue® Plus2 

Pre-Stained Protein Standard, 2.expresia 0.hod., 3.expresia 24 hod., 4. nesolubilná časť proteínu po 

homogenizácií, 5.solubilná časť proteínu po homogenizácií 
 

Po úspešnej produkcií proteínu vo fermentore sme uskutočnili IMAC chromatografiu, 

využitím 100 ml kolóny IDA 200 na ktorú sme naniesli solubilnú frakciu proteínu. Na základe 

interakcie medzi afinitnou kotvou 6xHis, umiestnenou na cieľovom proteíne, a niklovej kolóne 

sa nám podarilo zachytiť náš proteín v elučnej frakcií (Obr. 4A). Na jeho uvoľnenie z kolóny 

sme zvolili roztok, ktorý obsahoval 0,5M imidazol. Keďže táto purifikácia nebola dostatočná, 

nakoľko sa v elučnej frakcií ešte nachádzali neželané agregácie, uskutočnili sme ďalšiu 

purifikáciu využitím 5 ml kolóny FF HisTrap, kde sa nám podarilo dostatočne prečistiť proteín 

pre ďalšiu analýzu (Obr. 4B). 

 

           A                                                                                                  B 

               
 

Obr. 4. Purifikácia fúzneho proteínu ITP pomocou metódy IMAC, v expresnom kmeni C41 (DE3) pri 

teplote 28°C A) Purifikácia pomocou kolóny IDA 200 100ml 1. Novex® Sharp2 Pre-Stained Protein Standard, 

2.expresia 0.hod., 3.expresia NOC 4. nesolubilná časť proteínu po homogenizácií, 5. solubilná časť proteínu po 

homogenizácií, 6. frakcia nezachytená na kolóne (flow through). 7. frakcia po premývacom kroku, 8.elúcia. B) 

Purifikácia pomocou kolóny HisTrap FF 5ml. 1. Novex® Sharp2 Pre-Stained Protein Standard, 2. elúcia z 

IMAC purifikácie pomocou kolóny IDA 200 100 ml, 3.-, 4.frakcia nezachytená na kolóne (flow through), 5. 

frakcia po premývacom kroku, 6.elúcia nesolubilná časť proteínu po homogenizácií 
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Záver 

V rámci predloženej práce sme úspešne pripravili plazmid pJK100EK-BmITP, spolu 

s fúznymi partnermi a štiepnym miestom pre enterokinázu. Expresiu fúzneho proteínu sme 

optimalizovali v rámci expresie v Erlenmayerových bankách. Následne sme uskutočnili jeho 

nadprodukciu pomocou fermentora. Po úspešnej produkcii sme pokračovali purifikáciou 

proteínu prostredníctvom IMAC chromatografie, v dostatočne čistej forme, pripravenej na 

ďalšiu analýzu. 
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Abstract 

Effect of selected ascomycetous yeasts on the growth of roots of white mustard  

Ascomycetes are a group of fungi found mainly in the soil. They have an important role in plant growth 

and development. For example, their presence in the soil can positively affect the plant biomass and improve 

the length of the roots. The aim of this study was to compare the effects of the three selected yeast strains 

on primary root elongation as well as on the fresh and the dry weight of white mustard roots. We also investigated 

the influence of yeasts suspensions with different concentrations of yeasts cells. The yeast Candida railensis was 

the most effective in the stimulation of the primary root elongation as well as in the increase of the fresh and the 

dry root mass compared to the control. Candida railensis was most effective at a concentration of 105 ml-1 cells. 

The obtained results will be the basis for our further studies focused on the effect of Candida railensis on the 

growth of the white mustard plants. 

 

Keywords: ascomycetes; elongation; fresh and dry weight; primary root 

 

Úvod 

Horčica biela je zimno-jarná rastlina, ktorej semená majú významnú poľnohospodársku 

hodnotu vďaka vysokému obsahu bielkovín a oleja a nízkemu obsahu škrobu [1] a zároveň sú 

silným antioxidantom [2]. Okrem poľnohospodárstva a potravinárstva je horčica biela 

využívaná na výrobu paliva, ako hospodárske krmivo (olejová múčka – vedľajší produkt 

bionaftového priemyslu), pri biofumigácii (kontrola pôdnych škodcov pomocou rastlín z 

čeľade Brassicaceae) [3] a na výrobu jedlých biopolymérnych fólií na balenie potravín [4].  

Klíčenie semien, nevyhnutné pre rast a vývin embrya, je ovplyvnené vnútornými aj 

vonkajšími faktormi. Medzi najdôležitejšie vonkajšie faktory patrí vhodná teplota, dostatočný 

prístup vody, kyslíka [5]. Ďalším významným faktorom je pôsobenie fytohormónov, ktoré 

kontrolujú klíčenie a rast koreňa [6]. Exogénne pridané látky zlepšujú klíčenie rastlín, 

napr. biostimulanty, ku ktorým patria aj rôzne mikroorganizmy [7].  

V rastlinnom okolí sa nachádza mnoho kmeňov kvasiniek, majú pre rastliny významnú 

úlohu počas jej rastu a vývinu. Vyvolávajú zmenu syntézy a transportu biologicky aktívnych 

látok, ako sú fytohormóny (auxíny, giberelíny, cytokiníny), aminokyseliny a vitamíny, ktoré 

súvisia s rastom rastlín [8]. Rôzne typy kvasiniek ovplyvňujú rast rastlín inhibíciou patogénu, 

produkciou siderofórov [9] a fytohormónov [10], oxidáciou dusíka a síry [11], solubilizáciou 
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fosfátov [12]. 

V tejto práci sme porovnávali vplyv vybraných kmeňov askomycét (Candida 

railenensis, Cyberlindnera saturnus, Debaryomyces fabryi) v rôznych koncentráciách na rast 

primárneho koreňa horčice bielej (Sinapis alba L.) počas klíčenia v priebehu štyroch dní. 

 

Materiál a metódy 

Na základe rastlinného druhu, podmienok kultivácie a vlastností kvasiniek sme vybrali 

3 rozdielne kmene kvasiniek: Candida railenensis, Cyberlindnera saturnus, Debaryomyces 

fabryi. Z kultúry kvasiniek rastúcej na šikmom agarovom médiu 6 dní sme pripravili 30 ml 

suspenzie, ktorú sme riedili na požadované koncentrácie – 102, 103, 104, 105 buniek ml-1.  

Semená horčice sme najskôr dekontaminovali použitím dvoch látok: 10 % H2O2 

(5 minút) a 1,6 % roztokom chlórnanu sodného (Savo) (5 minút). Medzi každým krokom sme 

semená premyli sterilnou destilovanou vodou a po dekontaminácii ich nechali imbibovať 

10 minút v suspenziách kvasiniek s rôznymi koncentráciami (102, 103, 104, 105 buniek ml-1) 

alebo 10 minút v sterilnej destilovanej vode (kontrola). Po imbibícii sme semená sterilne uložili 

na Petriho misky s priemerom 14 cm obsahujúce plný Hoaglandov roztok [13] spevnený 

agarom (9 g l-1). Pred nasiatím semien sme z pripravených misiek s médiami vodorovne 

odrezali 1/3 média a semená ukladali na vytvorenú hranu, aby korene rastlín rástli v smere 

zemskej tiaže. Do každej Petriho misky sme uložili 15 semien, pričom na každý variant sme 

použili 5 misiek (75 rastlín). S variantmi obsahujúcimi kvasinky sme pracovali v špeciálnom 

Flowboxe v Zbierke kvasiniek Chemického ústavu SAV, v. v. i. Následne sme všetky Petriho 

misky uzavreli parafilmom a nechali kultivovať 4 dni pri teplote 25 °C v tme. 

Každý deň počas kultivácie sme v rovnakom čase merali dĺžky primárnych koreňov 

rastlín. Na meranie sme používali špeciálnu lupu s mierkou. Na štvrtý deň sme klíčne rastliny 

vybrali z misiek, zmerali celkovú dĺžku primárneho koreňa a stanovili sme čerstvú hmotnosť 

koreňov. Korene sme nechali vysušiť do konštantnej hmotnosti pri 105 °C a stanovili suchú 

hmotnosť koreňov. Index vitality klíčencov sme stanovili podľa metodiky autorov [14]. 

Výsledné hodnoty v grafoch sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru. Rozdiely 

medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami sme vyhodnocovali Tukey testom 

jednofaktorovej analýzy rozptylu s využitím štatistického programu Statistica.  

 

Výsledky a diskusia 

Sledovali sme vplyv rôznych druhov askomycétnych kvasiniek na predlžovací rast 

primárneho koreňa, čerstvú a suchú hmotnosť koreňov a index vitality klíčencov horčice bielej 
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kultivovanej v in vitro podmienkach. Porovnávali sme vplyv kvasiniek patriacich do skupiny 

askomycét (Candida railenensis, Cyberlindnera saturnus, Debaryomyces fabryi) v rôznych 

koncentráciách (102, 103, 104, 105 buniek ml-1).  

Počas 4 dní sme pozorovali postupný rast primárnych koreňov, ktorý bol 

najintenzívnejší medzi 2. a 3. dňom kultivácie a medzi 3. a 4. dňom kultivácie (Obr. 1). 

Kvasinky nemali vplyv alebo stimulovali predlžovanie primárneho koreňa v závislosti 

od použitého kmeňa kvasiniek. Kvasinka C. railenensis stimulovala predlžovanie primárneho 

koreňa v koncentráciách 103, 104 a 105 buniek ml-1 na tretí deň kultivácie a v koncentráciách 

103, a 105 buniek ml-1 na štvrtý deň (Obr. 1A). Kvasinka C. saturnus stimulovala predlžovanie 

koreňa na druhý deň kultivácie v koncentrácii 105 buniek ml-1, zatiaľ čo v ostatných 

koncentráciách nemala vplyv na rast koreňa, dokonca ani v iné dni kultivácie (Obr. 1B). 

Kvasinka D. fabryi inhibovala rast koreňa v koncentráciách 102 a 104 buniek ml-1 po jednom 

dni kultivácie a v ostatné dni kultivácie sme nezistili štatisticky preukazný rozdiel v pôsobení 

kvasinky v porovnaní s kontrolou (Obr. 1C).  

 

 
 

Obr. 1. Dĺžka primárneho koreňa rastlín horčice počas štyroch dní kultivácie 

Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Candida railenensis na predlžovanie koreňa (A), 

CR2 – 102 buniek ml-1, CR3 –103 buniek ml-1, CR4 –104 buniek ml-1, CR5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Cyberlindnera saturnus na predlžovanie koreňa (B), 

CS2 – 102 buniek ml-1, CS3 – 103 buniek ml-1, CS4 – 104 buniek ml-1, CS5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Debaryomyces fabryi na predlžovanie koreňa (C),  

DF2 – 102 buniek ml-1, DF3 – 103 buniek ml-1, DF4 – 104 buniek ml-1, DF5 – 105 buniek ml-1. 

Kontrola – bez prídavku kvasinky. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely 

medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05 

 

Zaznamenali sme štatisticky preukazný nárast v čerstvej hmotnosti koreňov horčice 

po pôsobení kvasinky C. railenensis v koncentráciách 103, 104 a 105 buniek ml-1 (Obr. 2A) 

a D. fabryi v koncentrácii 104 buniek buniek ml-1
 (Obr. 2C) pri porovnaní s kontrolou. 

Kvasinka C. saturnus nemala štatisticky preukazný vplyv na čerstvú hmotnosť koreňov (Obr. 

2B).  
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Obr. 2. Čerstvá hmotnosť koreňov rastlín horčice po štyroch dňoch kultivácie 

Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Candida railenensis na čerstvú hmotnosť koreňov (A), 

CR2 – 102 buniek ml-1, CR3 – 103 buniek ml-1, CR4 –104 buniek ml-1, CR5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Cyberlindnera saturnus na čerstvú hmotnosť koreňov (B), 

CS2 – 102 buniek ml-1, CS3 – 103 buniek ml-1, CS4 – 104 buniek ml-1, CS5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Debaryomyces fabryi na čerstvú hmotnosť koreňov (C), 

DF2 – 102 buniek ml-1, DF3 – 103 buniek ml-1, DF4 –104 buniek ml-1, DF5 – 105 buniek ml-1. 

Kontrola – bez prídavku kvasinky. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely 

medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05 

 

 
 

Obr. 3. Suchá hmotnosť koreňov rastlín horčice po štyroch dňoch kultivácie 

Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Candida railenensis na suchú hmotnosť koreňov (A), 

CR2 – 102 buniek ml-1, CR3 –103 buniek ml-1, CR4 –104 buniek ml-1, CR5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Cyberlindnera saturnus na suchú hmotnosť koreňov (B), 

CS2 – 102 buniek ml-1, CS3 – 103 buniek ml-1, CS4 – 104 buniek ml-1, CS5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Debaryomyces fabryi na suchú hmotnosť koreňov (C), DF2 – 102 

buniek ml-1, DF3 – 103 buniek ml-1, DF4 –104 buniek ml-1, DF5 – 105 buniek ml-1. Kontrola – bez prídavku 

kvasinky. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti p < 0,05 

 

Z testovaných kmeňov kvasiniek a rozdielnych koncentrácií (Obr. 3A, 3B, 3C), iba 

aplikácia suspenzií kvasiniek C. railensis v koncentráciách 104 a 105 buniek ml-1 (Obr. 3A) 

spôsobila zvýšenie suchej hmotnosti koreňov rastlín horčice po štyroch dňoch kultivácie. 

 



 

572 
 

 
 

Obr. 4. Index vitality klíčencov rastlín horčice po štyroch dňoch kultivácie Vplyv suspenzií s rozdielnymi 

koncentráciami kvasinky Candida railenensis na suchú hmotnosť koreňov (A), CR2 – 102 buniek ml-1, 

CR3 – 103 buniek ml-1, CR4 –104 buniek ml-1, CR5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií s rozdielnymi 

koncentráciami kvasinky Cyberlindnera saturnus na suchú hmotnosť koreňov (B), CS2 – 102 buniek ml-1, 

CS3 – 103 buniek ml-1, CS4 – 104 buniek ml-1, CS5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií s rozdielnymi 

koncentráciami kvasinky Debaryomyces fabryi na suchú hmotnosť koreňov (C), DF2 – 102 buniek ml-1, 

DF3 – 103 buniek ml-1, DF4 –104 buniek ml-1, DF5 – 105 buniek ml-1. Kontrola – bez prídavku kvasinky. 

Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti p < 0,05 

 

Index vitality klíčencov je parameter, ktorý charakterizuje nielen kvalitu osiva, ale aj 

kvalitu podmienok pri ktorých semená rastú, nakoľko do úvahy neberie len klíčivosť semien 

ale aj dĺžku vyrastených rastlín [14]. Kvasinky C. railensis v koncentrácii 105 buniek ml-1 

pozitívne ovplyvnili index vitality klíčencov (Obr. 4A), avšak kvasinky C. saturnus (Obr. 4B) 

a D. fabryi (Obr. 4C) neovplyvnili tento parameter. 

Nedávne štúdie naznačujú, že kvasinkové extrakty majú pozitívne účinky na rast 

a klíčenie rastlín. Prítomnosť kvasiniek prispieva aj k pôdnej mikrobiálnej biomase [15]. 

V tejto práci sme identifikovali, že Candida railenensis, rizosférická kvasinka patriaca do 

skupiny askomycét pozitívne ovplyvnila rast primárneho koreňa horčice ako aj suchú a čerstvú 

hmotnosť koreňov. V in vitro podmienkach je C. railenensis schopná solubilizovať 

fosforečnan vápenatý v kombinácii s pridaným P, čím dokáže stimulovať kolonizáciu koreňov 

arbuskulárnymi mykoríznymi hubami [16] a tak prispieva k lepšiemu rastu koreňov rastlín. 

Podobne aj Lonhienne a kol. [17] zistili, že rastliny rajčiakov pestované v pôde v prítomnosti 

živých askomycétnych kvasiniek Saccharomyces cerevisiae zvýšili koreňovú biomasu o 56 % 

v porovnaní s kontrolnými rastlinami pestovanými bez kvasiniek. Podobne rastliny cukrovej 

trstiny ošetrené živými kvasinkami vyprodukovali o 47 % viac koreňovej biomasy. 

 

Záver 

Askomycétne kvasinky ovplyvnili rast koreňov rastlín horčice bielej vo vyšších 

koncentráciách, C. railenensis v koncentrácii 105 buniek ml-1 stimulovala rast koreňov 
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vo všetkých sledovaných parametrov, C. saturnus neovplyvnila rast koreňov a D. fabryi 

ovplyvnila len nárast čerstvej hmotnosti koreňov v koncentrácii 104 buniek ml-1. 
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Abstract 
Influence of selected basidiomycetous yeasts on the growth of white mustard seedlings 

Basidiomycetes, a group of fungi, also include the group of unicellular fungi – yeasts. They can be 

commonly isolated from plant’s environment and seem to have important role in plant development. It was found 

that the yeasts from basidiomycota can alter plant growth and development. The aim of this study was to compare 

the effects of the three selected basidiomycetous yeast strains in various concentrations on primary root 

elongation, shoot length, and their effects on the fresh weight of white mustard shoots and roots. From all screened 

yeast strains Naganishia cerealis was identified as the most effective for the stimulation of root and shoot growth. 

We tested the effects of different concentrations of yeast suspensions and found that Naganishia cerealis was the 

most effective in a concentration of 102 ml-1 cells. The obtained results will be the basis for our further studies 

focused on the effect of Naganishia cerealis on white mustard plant growth. 

 

Keywords: basidiomycetes; fresh weight; primary root; shoot 

 

Úvod 

Horčica biela je zimno-jarná rastlina, ktorá je v Európe najpoužívanejším druhom 

horčice so širokým spektrom využitia. Má široké využitie v poľnohospodárstve, potravinárstve, 

medicíne [1], kulinárstve a vo fytoremediáciách [2]. 

Klíčenie semien, nevyhnutné pre rast a vývin embrya, je riadené množstvom 

mechanizmov, výsledkom čoho je rast novej rastliny. Existuje množstvo faktorov, ktoré 

kontrolujú klíčenie semien a dormanciu, vrátane rastlinných hormónov – fytohormónov a ich 

vzájomného pôsobenia s rastlinnými génmi. Medzi najdôležitejšie funkcie fytohormónov patrí 

kontrola a koordinácia bunkového delenia, rastu a diferenciácie [3]. 

Kvasinky majú pre rastliny veľmi významnú úlohu v poskytovaní živín. 

Tento pozitívny účinok vyvolávajú aj zmenou syntézy a transportu biologicky aktívnych látok, 

ako sú fytohormóny (auxíny, giberelíny, cytokiníny), aminokyseliny a vitamíny [4]. Rôzne 

typy kvasiniek ovplyvňujú rast rastlín inhibíciou patogénu, produkciou siderofórov [5] 

a fytohormónov [6], oxidáciou dusíka a síry [7], solubilizáciou fosfátov, produkciou 

a stimuláciou kolonizácie koreňov mykoríznymi hubami [8]. Kvasinky dokážu tvoriť 

tryptofán, prekurzor IAA, ktorý stimuluje najmä počas stresu delenie a predlžovanie buniek 

[9]. 
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V tejto práci sme porovnávali vplyv vybraných kmeňov bazídiomycét (Papiliotrema 

terrestris, Naganishia cerealis, Holtermaniella takashimae) v rôznych koncentráciách na rast 

klíčencov horčice bielej (Sinapis alba L.). 

 

Materiál a metódy 

Na základe rastlinného druhu, podmienok kultivácie a vlastností kvasiniek sme 

vybrali 3 rozdielne kmene kvasiniek: Papiliotrema terrestris, Naganishia cerealis, 

Holtermaniella takashimae. Z kultúry kvasiniek rastúcej na šikmom agarovom médiu 6 dní 

sme pripravili 30 ml suspenzie, ktorú sme riedili na požadované koncentrácie – 102, 103, 104, 

105 buniek ml-1.  

Semená horčice sme najskôr dekontaminovali použitím dvoch látok: 10 % H2O2 

(5 minút) a 1,6 % roztokom chlórnanu sodného (Savo) (5 minút). Medzi každým krokom sme 

semená premyli sterilnou destilovanou vodou a po dekontaminácii ich nechali imbibovať 

10 minút v suspenziách kvasiniek s rôznymi koncentráciami (102, 103, 104, 105 buniek ml-1) 

alebo 10 minút v sterilnej destilovanej vode (kontrola). Po imbibícii sme semená sterilne uložili 

na Petriho misky s priemerom 14 cm obsahujúce plný Hoaglandov roztok [10] spevnený 

agarom (9 g l-1). Pred nasiatím semien sme z pripravených misiek s médiami vodorovne 

odrezali 1/3 média a semená ukladali na vytvorenú hranu, aby korene rastlín rástli v smere 

zemskej tiaže. Do každej Petriho misky sme uložili 15 semien, pričom na každý variant sme 

použili 5 misiek (75 rastlín). S variantmi obsahujúcimi kvasinky sme pracovali v špeciálnom 

Flowboxe v Zbierke kvasiniek Chemického ústavu SAV, v. v. i. Následne sme všetky Petriho 

misky uzavreli parafilmom a nechali kultivovať 4 dni pri teplote 25 °C v tme. 

Každý deň počas kultivácie sme v rovnakom čase merali dĺžky primárnych koreňov 

rastlín. Na meranie sme používali špeciálnu lupu s mierkou. Na štvrtý deň sme rastliny vybrali 

z misiek, zmerali celkovú dĺžku primárneho koreňa a nadzemnej časti a stanovili sme čerstvú 

hmotnosť koreňov a nadzemných častí. Každú experimentálnu skupinu (kontrola, 

rastliny rastúce v jednotlivých koncentráciách kvasiniek) sme charakterizovali 

základnými štatistickými parametrami: priemerom a strednou chybou priemeru. Rozdiely 

medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami sme vyhodnocovali Tukey testom 

jednofaktorovej analýzy rozptylu s využitím štatistického programu Statistica. 

 

Výsledky a diskusia 

Sledovali sme vplyv rôznych druhov bazídiomycétnych kvasiniek na predlžovací rast 

primárneho koreňa, dĺžku nadzemnej časti a čerstvú hmotnosť koreňov a nadzemnej časti 
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horčice bielej kultivovanej v in vitro podmienkach. Porovnávali sme vplyv kvasiniek patriacich 

do skupiny bazídiomycét (Papiliotrema terrestris, Naganishia cerealis, Holtermaniella 

takashimae) v rôznych koncentráciách (102, 103, 104, 105 buniek ml-1).  

Počas 4 dní sme pozorovali postupný rast primárnych koreňov, ktorý bol 

najintenzívnejší medzi 2. a 3. dňom kultivácie a medzi 3. a 4. dňom kultivácie (Obr. 1). 

Kvasinky stimulovali predlžovanie primárneho koreňa v závislosti od koncentrácie 

a daného kmeňa kvasinky, P. terrestris v koncentrácii 103 buniek ml-1 (Obr. 1A), 

N. cerealis v koncentráciách 102 a 103 buniek ml-1 (Obr. 1B) a H. takashimae v koncentrácii 

102 buniek ml-1 (Obr. 1C). V ostatných koncentráciách sme nezistili štatisticky preukazný 

rozdiel v predlžovaní koreňa (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Dĺžka primárneho koreňa rastlín horčice počas štyroch dní kultivácie 

Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Papiliotrema terrestris na predlžovanie koreňa (A), 

PT2 – 102 buniek ml-1, PT3 –103 buniek ml-1, PT4 –104 buniek ml-1, PT5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Naganishia cerealis na predlžovanie koreňa (B), NC2 – 102 buniek ml-1, 

NC3 – 103 buniek ml-1, NC4 – 104 buniek ml-1, NC5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií s rozdielnymi 

koncentráciami kvasinky Holtermaniella takashimae na predlžovanie koreňa (C), HT2 – 102 buniek ml-1, 

HT3 – 103 buniek ml-1, HT4 – 104 buniek ml-1, HT5 – 105 buniek ml-1. Kontrola – bez prídavku kvasinky. 

Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti p < 0,05 

 

Podobný vplyv koncentrácie a typu kvasinky sme zaznamenali aj pri raste nadzemnej 

časti klíčiacich rastlín horčice, najúčinnejšie pôsobili kvasinky P. terrestris v koncentrácii 

103 buniek ml-1 (Obr. 2A), N. cerealis v koncentráciách 102 a 103 buniek ml-1 (Obr. 2B) 

a H. takashimae v koncentráciách 102 a 103 buniek ml-1 (Obr. 2C). V ostatných koncentráciách 

sme nezaznamenali štatisticky preukazný rozdiel v raste nadzemnej časti rastlín (Obr. 2). 
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Obr. 2. Dĺžka nadzemnej časti rastlín horčice na 4. deň kultivácie 

Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Papiliotrema terrestris na dĺžku nadzemnej časti rastlín 

(A), PT2 – 102 buniek ml-1, PT3 – 103 buniek ml-1, PT4 –104 buniek ml-1, PT5 – 105 buniek ml-1. Vplyv 

suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Naganishia cerealis na dĺžku nadzemnej časti rastlín (B), 

NC2 – 102 buniek ml-1, NC3 – 103 buniek ml-1, NC4 – 104 buniek ml-1, NC5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií 

s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Holtermaniella takashimae na dĺžku nadzemnej časti rastlín (C), 

HT2 – 102 buniekml-1, HT3 – 103 buniek ml-1, HT4 –104 buniek ml-1, HT5 – 105 buniek ml-1. 

Kontrola – bez prídavku kvasinky. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely 

medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05 

 

 
 

Obr. 3. Čerstvá hmotnosť koreňov rastlín horčice po štyroch dňoch kultivácie 

Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Papiliotrema terrestris na čerstvú hmotnosť koreňov 

(A), PT2 – 102 buniek ml-1, PT3 – 103 buniek ml-1, PT4 –104 buniek ml-1, PT5 – 105 buniek ml-1. Vplyv 

suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Naganishia cerealis na čerstvú hmotnosť koreňov (B), NC2 – 

102 buniek ml-1, NC3 – 103 buniek ml-1, NC4 – 104 buniek ml-1, NC5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií s 

rozdielnymi koncentráciami kvasinky Holtermaniella takashimae na čerstvú hmotnosť koreňov (C), HT2 – 102 

buniek ml-1, HT3 – 103 buniek ml-1, HT4 –104 buniek ml-1, HT5 – 105 buniek ml-1. Kontrola – bez prídavku 

kvasinky. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti p < 0,05 

 

Iba aplikácia suspenzie kvasiniek N. cerealis v koncentráciách 103 a 104 buniek ml-1 

preukazne ovplyvnila čerstvú hmotnosť koreňov rastlín horčice (Obr. 3B), po pôsobení 

ostatných kvasiniek sme nezaznamenali štatisticky preukazný rozdiel (Obr. 3). Kvasinky však 

viac ovplyvnili biomasu nadzemnej časti horčice. Aplikácia suspenzie kvasiniek N. cerealis 

zvýšila čerstvú hmotnosť nadzemnej časti horčice v koncentrácii 102 buniek ml-1 (Obr. 4B), 

H. takashimae vo všetkých koncentráciách (Obr. 4C) a suspenzie kvasiniek P. terrestris 

neovplyvnili tento parameter (Obr. 4A). 
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Obr. 4. Čerstvá hmotnosť nadzemných častí rastlín horčice po štyroch dňoch kultivácie 

Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Papiliotrema terrestris na čerstvú hmotnosť 

nadzemných častí (A), PT2 – 102 buniek ml-1, PT3 –103 buniek ml-1, PT4 –104 buniek ml-1,  

PT5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Naganishia cerealis na čerstvú 

hmotnosť nadzemných častí (B), NC2 – 102 buniek ml-1, NC3 – 103 buniek ml-1, NC4 – 104 buniek ml-1, 

NC5 – 105 buniek ml-1. Vplyv suspenzií s rozdielnymi koncentráciami kvasinky Holtermaniella 

takashimae na čerstvú hmotnosť nadzemných častí (C), HT2 – 102 buniek ml-1, HT3 – 103 buniek ml-1, 

HT4 – 104 buniek ml-1, HT5 – 105 buniek ml-1. Kontrola – bez prídavku kvasinky. Rozdielne písmená označujú 

štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05 

 

Nedávne štúdie naznačujú, že kvasinkové extrakty majú pozitívne účinky na rast 

a klíčenie rastlín. Túto schopnosť majú bazídiomycétne kvasinky Rhodotorula mucilaginosa 

[11, 12]. Okrem toho sú schopné solubilizovať nerozpustné fosfáty, čím sa živiny stávajú 

ľahšie dostupnými pre rastliny a tým podporujú rast rastlín. Predstavitelia bazídiomycét z 

rodov Cryptococcus a Lipomyces, ovplyvňujú štruktúru pôdy, pretože sú schopné produkovať 

extracelulárne polymérne zlúčeniny, ktoré spájajú zložky pôdy, čím prispievajú k tvorbe 

agregátov [13], ktoré umožňujú lepšie zakoreňovanie rastlín. Kvasinka P. terrestris je schopná 

produkovať IAA a tým zlepšuje rast rastlín [14] a vykazuje vysokú antagonistickú aktivitu 

proti rastlinným patogénom ako sú Penicillium expansum, Botrytis cinerea, Rhizopus 

stolonifer, Aspergillus niger a Monilia fructigena na rôznych druhoch ovocia [15]. 

Holtermaniella takashimae je schopná solubilizovať fosfát v in vitro podmienkach, inhibovať 

rast patogénov Verticillium dahliae a Pythium aphanidermatum a tým podporovať rast rastlín 

[16]. Takisto je schopná svojou bioprotektívnou aktivitou chrániť rastliny pred infekciou 

patogénmi Fussarium spp. spôsobujúcich fusariózu (predovšetkým pšenice) a tým podporovať 

rast rastlín [17]. 

 

Záver 

Bazídiomycétne kvasinky stimulovali rast klíčencov rastlín horčice bielej v nižších 

koncentráciách, P. terrestris v koncentrácii 103 buniek ml-1, N. cerealis a H. takashimae 

v koncentráciách 102 a 103 buniek ml-1. Kvasinka N. cerealis najvýznamnejšie ovplyvnila 
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väčšinu sledovaných rastových parametrov. 
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Abstract 

Genome instability, as a result of external and internal factors results in various defects and often leads 

to irreversible chromosome damage and tumor progression. Several mechanisms are employed in maintenance of 

genome integrity. Despite the fact that malfunctions in DNA damage repair pathways are considered one of the 

most relevant factors contributing to genome instability, in recent years the interest shifts to focus on regulation 

mechanisms of pre-mRNA splicing. Several factors have been linked to be interconnected in pathways of DNA 

damage repair and pre-mRNA processing. Here, we identify the position of splicing factor Gpl1, G-patch domain-

containing protein required for efficient splicing, and its interacting partners. This work provides new evidence 

that Gpl1 acts as bridging protein between SPAC20H4.09 and Wdr83 proteins. We further discuss how these 

findings influence the intricate connections between other splicing factors. 

 

Keywords: G-patch proteins; RNA helicases; pre-mRNA splicing; S. pombe 

 

Introduction and Objectives 

Genome of the eukaryotic cells is constantly exposed to endogenous and exogenous 

damaging agents. Latest research shows that factors involved in pre-mRNA processing might 

play important role in DNA damage repair pathways. Pre-mRNA splicing is without a doubt 

one of the most important processes in gene expression and gene regulation. Splicing is carried 

out by multi-subunit complex called spliceosome. The spliceosome is a complex molecular 

machine, which catalyzes the removal of introns from mRNA precursors.  The major 

components of spliceosome consist of small nuclear ribonucleoprotein particles (snRNPs), the 

nineteen complex (NTC) and the nineteen-related complex (NTR). Besides the main 

components spliceosome contains several other enzymes and cofactors [1], [2]. 

Previous studies identified Nrl1 protein as a spliceosome associated protein that affects 

mRNA splicing. In S. pombe the Nrl1 also suppress homologous recombination-dependent R-

loop formation and targets transcripts with cryptic introns to form heterochromatin domains at 

developmental genes and retrotransposons [3], [4]. Interesting interacting partner of Nrl1 is 

SPAC20H4.06c a protein belonging to G-patch protein family, which function as regulators of 

RNA helicase activity during individual steps of pre-mRNA splicing [5]. 

In this study, we focus on detail analysis of the spliceosome complex and its interactions 
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between several purified splicing factors, namely the SPAC20H4.06c, a G-patch domain-

containing RNA-binding protein, orthologous to human GPATCH1, which was named Gpl1 

(GPATCH like 1) [6]. 

 

Materials and methods 

Strains, media and growth conditions 

Schizosaccharomyces pombe strains carrying TAP-tagged fusions have been constructed as 

described previously [7], [8] and grown at 32°C in complete yeast extract medium (YE+5S; 

5.0 g/l yeast extract, 3.0% glucose, 0.1 g/l L-leucine, 0.1 g/l L-lysine hydrochloride, 0.1 g/l L-

histidine, 0.1 g/l uracil and 0.15 g/l adenine sulphate). TAP-tagging was confirmed by colony 

PCR and immunoblotting using PAP antibody (rabbit antiperoxidase antibody linked to 

peroxidase, Dako) at 1:20.000 dilution (2% skim milk in 0.05% PBS-T), respectively. 

Tandem affinity purification 

Strains expressing TAP tagged proteins were grown to mid-log phase and collected by 

centrifugation (4000 g, 10 min, 4°C). Yeast cell powders (40 g) were made from frozen cell 

pellets using SPEX SamplePrep 6770 Freezer/Mill cooled by liquid nitrogen. Proteins were 

extracted using IPP150 buffer (50 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 0.1% NP-

40, complete protease and phosphatase inhibitors and 1 mM PMSF) in a ratio of 1 g of yeast 

powder to 3 mL of IPP150 buffer and affinity purified as described recently [9]. Eluted proteins 

were separated on SDS-PAGE and visualized by silver staining. Eluates from peak fractions 

were submitted for LC-MS/MS analysis. 

LC-MS/MS analysis 

Samples were reduced in the presence of 10 mM DTT (30 min, 60°C), alkylated by addition 

of 30 mM iodoacetamide (20 min, RT/in dark) and the alkylation reaction was quenched by 

additional 10 mM DTT. 1 µg of modified sequencing grade trypsin (Promega) was added to 

the protein mixture, and the samples were incubated overnight at 37°C. The reaction mixture 

was acidified by addition of 0.5% TFA, the peptides were purified by microtip C18 SPE and 

dried in the SpeedVac. For LC-MS analysis, the set of nanotrap column (Acclaim PepMap100 

C18, 75 μm x 20 mm, Dionex, CA, USA) and nanoseparation column (Acclaim PepMap C18, 

75 μm x 500 mm, Dionex) attached to UltiMate 3000 RSLCnano system (Dionex, CA, USA) 

were used. The peptides were separated in 1 h gradient from 3% to 43% B with two mobile 

phases used: 0.1% FA (v/v) (A) and 80% ACN (v/v) with 0.1% FA (B). Spectral datasets were 

collected by Orbitrap Elite mass spectrometer (ThermoScientific, MA, USA) operating in the 

data-dependent mode using Top15 strategy for the selection of precursor ions for the HCD 
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fragmentation [10]. Each of the samples was analyzed in two technical replicates. Obtained 

datasets were processed by MaxQuant (version 1.5.3.30) [11] with built-in Andromeda search 

engine using carbamidomethylation (C) as permanent modification and oxidation (M), 

acetylation (N-terminus) and phosphorylation (STY) as variable modifications. The analysis 

was performed as LFQ experiment using “match between runs” as an advanced parameter [12]. 

The search was performed against the S. pombe protein database. 

Yeast-two-hybrid assay 

All constructs were made using vectors supplied in the Matchmaker GAL4 2-hybrid system 

(Clontech). Two-hybrid DNA-binding domain (BD) constructs were made in the pAS2-1 

vector containing the TRP1 gene for selection on tryptophan-deficient media and activation 

domain (AD) constructs were made in the pGADT7 vector containing the LEU2 gene for 

selection on leucine-deficient media. Saccharomyces cerevisiae strain PJ69-4A was co-

transformed with both AD and BD constructs by the lithium acetate method [13] and 

transformants were selected on SD-Leu,-Trp. Drop tests to identify protein-protein interactions 

were carried out on SD-Leu,-Trp,-Ade and SD-Leu,-Trp,+X-gal plates. Each combination was 

co-transformed at least two times, and at least two independent drop tests were carried out. 

 

Results and discussion 

Previously, we showed that S. pombe protein Gpl1, a poorly characterized G-patch 

domain-containing protein required for efficient splicing, interacts with a putative RNA 

helicase SPAC20H4.09, Wdr83 protein and several other splicing factors [6]. To better 

understand the functional significance of Gpl1 complex formation, we first performed 

reciprocal purification of RNA helicase SPAC20H4.09 and Wdr83 protein. All of the three 

proteins were identified in isolated complexes (Figure 1). This indicated that Gpl1, 

SPAC20H4.09 and Wdr83 form a stable complex in vivo. Also, proteins of Prp19 and U5 

snRNP complexes, such as ubiquitin-protein ligase E4 Prp19, Prp19 complex subunit Cdc5, 

U5 snRNP complex subunit Spp42, U5 snRNP GTPase subunit Cwf10 and U5 snRNP complex 

subunit Brr2, and other proteins of splicing machinery were identified to be stably associated 

with the isolated complexes.  

To further examine the functional significance of Gpl1 complex formation, we tested 

whether any of the Gpl1, SPAC20H4.09 or Wdr83 proteins are required for stability of Gpl1 

complex. Tandem affinity purification experiment of TAP tagged Gpl1, SPAC20H4.09 and 

Wdr83 proteins from cells bearing single or double deletions of gpl1, SPAC20H4.09 and wdr83 

was performed. The data suggested Gpl1 as a bridging protein that mediates protein interaction. 
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Fig. 1. Identification of proteins co-purifying with S. pombe Gpl1-TAP, SPAC20H4.09-TAP and Wdr83-

TAP (A) Proteins associated with Ntr1-TAP, Ntr2-TAP, Brr2-TAP and Gpl1-TAP were isolated from cycling S. 

pombe by tandem affinity purification, separated by SDS-PAGE and visualized by silver staining. Molecular 

weight marker (M) is indicated on the left 

 

To further characterize the mutual interactions between the proteins of Gpl1 complex we 

performed the yeast-two-hybrid assay (Y2H) to identify possible direct protein-protein 

interactions of selected highly scored proteins of isolated complexes (Figure 2). We found that 

Gpl1 protein might directly interact with RNA helicase SPAC20H4.09 and  Wdr83 protein. 

This suggested that Gpl1 might function as a scaffold protein that provides a platform to 

stabilize the protein-protein interactions within the Gpl1 complex. Additionally, direct 

interaction between RNA helicase SPAC20H4.09 and U5 snRNP GTPase subunit Cwf10 was 

detected. 

 

 

 
Fig. 2. Physical protein-protein interactions between Gpl1, SPAC20H4.09, Wdr83, Prp19 and Cwf10 

analyzed by the Y2H assay 
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Intriquingly, the observed ability of Gpl1 to function as a protein that can directly interact 

with SPAC20H4.09 and Wdr83 proteins prompted us to speculate that Gpl1 may be the protein 

that links SPAC20H4.09 and Wdr83. To test this possibility, we made use of a panel of gpl1 

truncations sub-cloned into pAS2-1 and pGADT7 vectors. These constructs expressed the N-

terminal region (1−110 aa), the midle region (111−259 aa), and the C-terminal region (259−534 

aa) of Gpl1. Results showed that SPAC20H4.09 interacted only with the full Gpl1 and its 

middle Gpl1(M) region. On the other side, the interaction of Wdr83 was detected only for full 

Gpl1 and its C-teminal Gpl1(C) region (Figure 3). These findings are establishing Gpl1 as the 

bridging protein that mediates SPAC20H4.09-Wdr83 interactions, thus posibly stabilizing the 

Gpl1 complex. 

 

 

 
Fig. 3. Y2H analysis of physical interactions between Gpl1 and its truncated forms with SPAC20H4.09 

and Wdr83 proteins 
 

Conclusion 

Taken together, we provided evidence that Gpl1 protein directly interact with RNA 

helicase SPAC20H4.09 and Wdr83 protein. These findings established Gpl1 as bridging 

protein and suggested its function as a scaffold protein. This structure allows the protein-

protein interactions and stability of the Gpl1 complex. 
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Abstract 

DEFECTIVE KERNEL 1 (DEK1) is a large protein with essential functions for plant development. It 

consists of a 23-spanning transmembrane domain with a central Loop, a Linker with Laminin_G-like domain 

(LG) and a Calpain protease. DEK1 has been implicated in the regulation of cell division, cell wall remodeling, 

and ultimately cell fate specification and morphogenesis. The molecular mechanism of DEK1 action, however, 

remains poorly understood. Here we use genetic dissection of DEK1 in Physcomitrium patens to understand how 

individual domains contribute to overall DEK1 function. Based on targeted mutagenesis, we propose that DEK1 

LG domain is required for negative regulation of DEK1 in filamentous protonemata and associated strong mutant 

phenotype is not primarily caused by misregulated Calpain activity as previously thought. Next, we show that the 

Loop domain is necessary for the membrane localization of DEK1, however, LG domain isn’t. Finally, based on 

9 different DEK1 mutants’ observation, we hypothesize that DEK1 influences not only plant morphogenesis but 

also dynamics of growth. 

 

Keywords: Calpain protease; DEK1 localization; Plant development; Targeted mutagenesis 

 

Introduction and Objectives 

Calpains are modulatory proteases implicated in diverse physiological processes and 

diseases in animals and humans [1]. Plants possess a single calpain, DEFECTIVE KERNEL 1 

(DEK1), with essential functions in growth and development [2 – 4]. Unlike typical animal 

calpains, DEK1 is composed of a 23-spanning transmembrane domain (MEM) with a long 

central Loop, a juxtamembrane Linker with Laminin_G-like domain (LG) and a C-terminal 

Calpain (comprising of CysPc core domain and C2L – also called CBSW domain) [2, 5, 6]. 

Commonly to all calpains, the catalytic activity of DEK1 Calpain depends on the catalytic triad 

(Cysteine, Cys; Histidine, His; and Aspargine, Asn) located within the CysPc core domain 

[6, 7]. Cys to Serine (ser) mutation generates an inactive and non-functional DEK1 Calpain 

[6 – 8]. Recent genetic analyses in the model moss Physcomitrium patens indicate conserved 

role of DEK1 in land plants [9, 10]. 
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Thus, to understand the regulation of DEK1 protein, a series of genetic analyses 

targeting entire DEK1 locus [10], Loop [5], Linker and LG [6] were implemented in P. patens. 

The respective mutants were generated as follow: PpΔdek1, Ppdek1Δloop, Ppdek1Δlinker and 

Ppdek1Δlg. Also, a single Cys1872 point mutant, Ppdek1null, was generated [6]. These 

mutations greatly affect the 3D growth in P. patens. Intact DEK1 protein, and more 

specifically, the active site Cys1872, is an absolute requirement for gametophore initiation [6, 

10]. The sensory Loop is required for phyllids initiation [5], whereas LG promotes the 

expansion of phyllids [6]. Ppdek1Δlg shows deformed gametangium endorsing the role of the 

LG motif in modulating productive organ morphology [6]. 

In this work, we use reverse genetics approach in P. patens to understand how 

individual domains contribute to DEK1 activity in particular tissues and organs. We combine 

specific DEK1 mutations with in vivo localization of the mutated protein using confocal 

microscopy. DEK1 is evolutionary conserved essential regulator of growth and development 

in land plants. With this work, step by step, we aim to fill the gaps in our understanding of 

molecular mode of DEK1 function. 

 

Materials and methods 

Plant material and cultivation conditions 

P. patens Gransden strain was used as a wild type (WT). In addition to WT, eight 

different P. patens DEK1 mutant lines were used: dek1 (DEK1 deletion mutant, [10]); dek1null 

(DEK1 Calpain active site point mutation, [6]); dek1_loop (DEK1 Loop deletion mutant, [5]); 

dek1_lg (DEK1 LG3 deletion mutant, [6]); dek1-tdTomato (knock-in of tdTomato fluorescent 

tag in DEK1, [11]); dek1null_lg (DEK1 Calpain active site point mutation in dek1_lg mutant 

background, manuscript in preparation); dek1_loop-tdTomato (knock-in of tdTomato 

fluorescent tag in dek1_loop mutant background, manuscript in preparation); dek1_lg-

tdTomato (knock-in of tdTomato fluorescent tag in dek1_loop mutant background, 

manuscript in preparation). Plants were cultivated on BCD(A) solid media [12] under 70 

μmol.m-2.s-1 light exposure, 16 h light/8 h dark period at 24 °C. 

Phenotypic characterization of P. patens strains 

For phenotypic characterization, P. patens strains were cultivated on minimal BCD 

media under conditions as indicated above. Light microscopy was performed using Leica 

microscope M165 FC and Zeiss Axioskop 2 plus. Images were analysed using Quick Photo 

Micro, v. 3.1 (Olympus) software. Confocal microscopy was performed using Leica TCS SP8 
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WLL SMD-FLIM microscope (IMCF, BIOCEV). Statistical analyses were performed using 

JMP software, Version 16.2.0, SAS Institute Inc., Cary, NC, 1989–2021. 

 

Results and discussion 

Deletion of DEK1 LG domain causes strong phenotypic changes in filamentous protonemata 

independently of the Calpain activity 

Previous studies of DEK1 using targeted mutagenesis in P. patens [10] primarily 

focused on its function in complex three-dimensional morphogenesis during gametophore 

development. These works showed that DEK1, and especially its Calpain, is indispensable for 

leafy gametophore formation. In this work, we focus on diverse effects of DEK1 internal 

domains mutations not only on gametophore, but also on filamentous protonemata growth and 

development. 

 

 

 
Fig. 1. Effect of specific DEK1 mutations on protonemata growth and development 

A: Schematic representation of DEK1 protein in WT and individual muatnts (see Material and Methods for 

details). B: 12 days old cultures of WT plants and individual mutants as indicated in upper left corners. Dashed 

circles delineate outmost spreading of primary filaments. In the case of dek1_lg, the mutant-delineating circle 

(red) is related to the WT (green). C: Quantification of plant spreading expressed as plant inoculum area. loop 

correspond to dek1_loop and lg to dek1_lg as depicted in A. D: Images of individual filaments isolated 

from cultures shown in B. Arrows point to caulonema cells of a primary filament. Asterisks mark tips of side-

branching secondary filaments. Scale bars: 5 cm in B, 100 μm in D 
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On Fig. 1 we show striking difference in the effect of various DEK1 mutations (Fig. 

1A) on filamentous growth of P. patens. While deletion of entire DEK1 gene (dek1), as well 

as de-activation of the DEK1 Calpain by active site point mutation (dek1null) and deletion of 

DEK1 Loop (loop) have no dramatic effect on filaments expansion, deletion of the LG 

domain (dek1_lg) causes significant reduction of protonemata expansion (Fig. 1B, C). Closer 

examination of the dek1_lg filaments showed that protonemal cell differentiation and 

branching was severely affected as well (Fig. 1D). 

Our interpretation of the phenotypes shown in Fig. 1 is that extension and development 

of protonemal filaments require negative regulation of DEK1 (at least at certain stage of 

primary filament extension). Since DEK1 transcript abundance in protonemata is not changed 

by presented intragenic mutagenesis as shown before [6], we hypothesize that the regulation 

might occur at post-transcriptional or post-translational level. 

Alternative interpretation of the dek1_lg phenotype would be that lack of the LG 

domain causes ectopic activation of the Calpain. To test this hypothesis, we de-activated the 

Calpain by active site Cys-to-Ser mutation [6] in the dek1_lg strain (dek1null_lg). If the 

phenotype is caused by misregulated Calpain activity, its de-activation would lead to the rescue 

of protonemata elongation and differentiation. On the other hand, if the dek1_lg protonemata 

phenotype is not primarily caused by the Calpain activity, its de-activation would not affect 

growth of the mutant. As shown on Fig. 1, de-activation of Calpain in dek1_lg strain doesn’t 

affect the mutant protonemata growth, indicating that Calpain activity is not the primary cause 

of this phenotype (Fig. 1). 

 

Translational fusion with fluorescent tag points to the role of the Loop domain in plasma 

membrane association and effect of DEK1 abundance on growth dynamics 

We also tested additional hypothesis where the lack of LG domain would cause 

mislocalization of the truncated DEK1. To test this hypothesis, we introduced tdTomato 

fluorescent tag into the dek1_lg strain (into the same site as previously reported by [11]) to 

generate dek1_lg-tdTomato strain. In addition, to investigate subcellular localization of DEK1 

protein lacking the Loop domain, we introduced tdTomato tag into the dek1_loop mutant as 

well to generate dek1_loop-tdTomato strain (Fig. 2A). 

Similarly as previously reported for WT DEK1 background [10], introduction of 

tdTomato into the truncated DEK1 variants did not influence overall morphology of the 

mutants (Fig. 2B, C). However, we noticed clearly visible delay of gametophore growth in case 
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of dek1-tdTomato and dek1_lg-tdTomato when compared with their untagged counterparts, 

the WT and dek1_lg strains, respectively. Interestingly, the opposite was true for dek1_loop-

tdTomato strain that showed enhanced growth when compared to the untagged dek1_loop 

strain (Fig. 2B, C). The subcellular localization of the specific signal in dek1_lg-tdTomato 

strain was comparable with dek1-tdTomato, indicating that the lack of LG domain doesn’t 

prevent typically polar membrane-associated distribution in phyllids (Fig. 2D). In contrast, no 

signal was detected in dek1_loop-tdTomato (Fig. 2D). 

 

 

 
Fig. 2. Subcellular localization of tagged DEK1 variants and their effect on P. patens gametophyte growth 

and development 

A: Schematic representation of DEK1 modifications in particular mutants compared to wild type. B: Three 

weeks old cultures of WT plants in comparison with DEK1 mutants. In a right column are shown plants with 

tagged DEK1 variants next to the untagged lines shown in a left column. C: Isolated gametophores from 

cultures shown in B. Images represent the most advanced gametophores from each culture. D: Confocal 

microscopy images showing tdTomato in fusion with DEK1 varians; from top to bottom: dek1-tdTomato, 

dek1_lg-tdTomato, dek1_loop-tdTomato. Scale bars: 5 cm in B, 1 mm in C, 20 μm in D 
 

Conclusion 

Membrane-anchored calpain DEK1 plays essential roles in plant growth and 

development. Our work aims to uncover how DEK1 controls diverse developmental processes 
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and how is DEK1 regulated itself. Here we show that deletion of DEK1 LG domain 

dramatically affects protonemata growth and development, although leafy gametophores do 

form. In contrast, deletion of entire DEK1 gene, deactivation of the Calpain and deletion of 

Loop domain have milder effects on protonemata but prevent gametophore development. We 

show that the effect on protonemata in LG domain lacking mutant is not primarily caused by 

misregulated Calpain activity. This indicates existence of protonemata-specific negative 

regulation of DEK1 involving LG domain. We also show that the Loop domain is needed for 

membrane localization of DEK1 and propose that abundance of DEK1 protein affects growth 

dynamics irrespectively of its role on plant morphogenesis. 
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Abstract 

Diagnosis of a rare heterozygous deletion in the family with branchiootorenal syndrome 

Branchiootorenal syndrome (BOR) is a rare disease manifested mainly by sensorineural, conductive, or 

mixed hearing loss, structural defects of the outer, middle, and inner ear, branchiogenic fistulas or cysts, and renal 

abnormalities. It is an autosomal dominant disease caused by pathogenic mutations in EYA1, SIX1 and SIX5 genes. 

However, the genetic cause of BOR syndrome in approximately half of all patients remains unknown. The aim of 

our study was to elucidate BOR syndrome's genetic basis in a multiplex family with 11 affected members. Whole 

exome sequencing (WES) and whole genome sequencing (WGS) did not reveal any pathogenic SNP or small 

indel variant in exonic or intronic region. However, employing multiple step analysis protocol, we confirmed a 

large heterozygous deletion of the entire EYA1 gene without overlapping in adjacent genes in 9 family members 

which fully cosegregated with the clinically symptoms. Our results indicate that the analysis of copy number 

variants in patients with BOR syndrome is an important step in detection of the causal gene underlying this disease. 

 

Keywords: Branchiootorenal syndrome; BOR; EYA1; deletion; MLPA; WES; WGS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Branchio–oto–renálny syndróm (BOR) je ochorenie prejavujúce sa predovšetkým 

rôznymi malformáciami (branchiálne cysty a fistuly, preaurikulárne fistuly, deformácie 

vonkajšieho, stredného alebo vnútorného ucha), poruchou sluchu a renálnymi abnormalitami. 

Symptómy ochorenia sú veľmi variabilné a odlišujú sa v prejavoch a závažnosti aj v rámci 

jednej rodiny. Najčastejším symptómom tohto ochorenia je porucha sluchu, ktorou trpí 

približne 90 % pacientov s BOR syndrómom. V západných krajinách je prevalencia ochorenia 

1 : 40 000 u živonarodených detí a predpokladá sa, že je zodpovedné za 2 % všetkých prípadov 

ťažkej poruchy sluchu u detí [1]. 

Liečba tohto ochorenia je individuálna a je založená na zmiernení jednotlivých 

príznakov. Porucha sluchu sa najčastejšie kompenzuje aplikáciou načúvacích prístrojov, 

pričom najťažšie prípady poruchy sluchu sa riešia kochleárnou implantáciou. Rôzne 

malformácie, ako fistuly a cysty v preaurikulárnej a krčnej oblasti sa odstraňujú chirurgicky. 
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Najhoršie vyhliadky majú pacienti s renálnymi abnormalitami, ktorí ostávajú často odkázaní 

na dialýzu alebo transplantáciu obličiek [2 – 3]. 

BOR syndróm vykazuje autozomálne dominantný spôsob dedičnosti. Jeho najčastejšou 

príčinou sú patogénne varianty v géne EYA1, ktorého produkt funguje ako transkripčný faktor 

zodpovedný za správny vývin obličiek, ucha a prvých dvoch branchiálnych oblúkov. Medzi 

ďalšie a zriedkavejšie kauzálne gény patria SIX1 a SIX5, ktorých produkty fungujú ako 

interakčný partner EYA1, respektíve transkripčné koaktivátory. BOR syndróm môžu 

spôsobovať aj delécie génu EYA1 v rozsahu niekoľkých exónov až celého génu s možnosťou 

presahu aj do susedných génov. S BOR syndrómom sa spája aj niekoľko chromozómových 

lokusov s doposiaľ neodhaleným kauzálnym génom. Približne polovici pacientov s fenotypom 

typickým pre BOR syndróm sa však nedarí odhaliť genetickú príčinu ochorenia [4 – 6]. 

Cieľom našej práce bolo odhaliť príčinu klinických symptómov v rodine s familiárnym 

výskytom BOR syndrómu a optimalizovať postup analýzy NGS (next generation sequencing) 

dát. Štúdia prispieva k zlepšeniu možností diagnostiky ochorení u pacientov, u ktorých sa 

sekvenačnými metódami nedarí identifikovať patogénny variant v žiadnom kauzálnom géne. 

 

Materiál a metódy 

Izolácia genomickej DNA. Na izoláciu genomickej DNA z periférnej krvi pacientov 

sme použili Whole Blood DNA Maxi Preparation Kit (Bioteke Corporation), pričom sme sa 

riadili postupom odporúčaným výrobcom kitu.  

Celoexómové sekvenovanie (WES) a bioinformatické spracovanie. DNA získanú od 

probanda (V.6) sme zaslali na celoexómové sekvenovanie (WES) do Theragen Etex, Južná 

Kórea. DNA knižnica bola pripravená pomocou SureSelect XT Human All Exon V6 Kit 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA). Pripravená knižnica bola sekvenovaná pomocou 

sekvenátora Illumina HiSeq 2000. Získaný súbor VCF (variant call format) bol analyzovaný 

bioinformatickým postupom, ktorý pozostával z niekoľkých krokov a viedol k vytvoreniu 

databázy Gemini [7] s rozsiahlou anotáciou variantov. Bežné varianty (s max. frekvenciou 

alely >0,01) boli odfiltrované a následná prioritizácia bola uskutočnená manuálne, pričom boli 

využívané informácie ako max. frekvencia alel, in silico predikčné nástroje a ďalšie údaje 

získané z Gemini anotácií. Na detekciu veľkých delécií resp. duplikácií (>1kb) bol použitý 

softvér CoNIFER (http://conifer.sourceforge.net/index.html) vychádzajúci zo zarovnávania 

sekvenačných dát dostupných v súboroch FASTQ a z ich normalizácie na hĺbku čítania DNA 

[8]. 

Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA). Na stanovenie CNV sme 
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použili MLPA analýzu, ktorá spočíva v hybridizácii dvoch špecifických prób k cieľovej 

sekvencii DNA, ich následnej ligácii a amplifikácii PCR reakciou pomocou univerzálneho 

primeru. Kitom SALSA® MLPA® Probemix P153-B2 EYA1 (MRC Holland), ktorý obsahuje 

18 špecifických prób sme podľa odporúčania výrobcu analyzovali 18 exónov génu EYA1. 

Amplifikované produkty sme separovali a identifikovali na kapilárnom sekvenátore Applied 

Biosystems 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA) a získané výsledky sme 

analyzovali, kvantifikovali a normalizovali softvérom Coffalyser.Net (MRC Holland). 

Celogenómové sekvenovanie (WGS). WGS analýza DNA vzoriek probanda (V.6) 

a rodinného príslušníka (IV.8) bola uskutočnená vo forme komerčnej služby Theragen Etex, 

Južná Kórea. Na prípravu knižníc na celogenómové sekvenovanie bol použitý protokol 

SureSelect XT Human All Exon V6 Kit (Agilent Technologies, Santa Clara, CA). Pripravené 

knižnice boli sekvenované pomocou sekvenátora Illumina HiSeq 2000. Pri bioinformatickom 

spracovaní dát a prioritizácii variantov bola využitá komerčne dostupná platforma Congenica 

(https://www.congenica.com/). Na presné mapovanie delécie v géne EYA1 bol použitý softvér 

IGV_v2.5.3 (https://software.broadinstitute.org/software/igv/), ktorý umožňuje vizualizáciu 

BAM súborov a zarovnanie sekvenačných dát s referenčným genómom.  

 

Výsledky a diskusia 

U pacientov s BOR syndrómom je pozorovaný vysoký stupeň penetrancie s variabilnou 

expresivitou. Pacienti sa tak líšia prítomnosťou jednotlivých príznakov syndrómu, ako aj ich 

závažnosťou [1]. V nami analyzovanej rodine bola u probanda (V.6) diagnostikovaná porucha 

sluchu (PS) vo veku 6 rokov (zmiešaná stredne ťažká PS vpravo, zmiešaná ľahká PS vľavo, 

tinitus, časté externé/stredoušné otitídy), bilaterálne a krčné fistuly, poškodenie obličiek. 

U viacerých rodinných príslušníkov boli popísané veľmi podobné príznaky, ktoré sa líšili 

najmä stupňom poškodenia obličiek a vekom nástupu PS, ktorý varíroval od 2 rokov (IV.4) po 

30 rokov (IV.6). Transplantáciu obličiek musel podstúpiť jeden pacient (IV.6) a naopak 

u pacienta IV.3 zatiaľ nebolo pozorované poškodenie obličiek i napriek veku 42 rokov. 

Preaurikulárne a krčné fistuly sa vyskytovali tiež v rôznej miere, pričom u pacientov IV.6 a 

V.4 neboli pozorované vôbec. 

Na základe podozrenia na familiárny výskyt BOR syndrómu sme sa zamerali na 

analýzu doposiaľ známych génov asociovaných s BOR syndrómom. Keďže použitie 

Sangerovho sekvenovania je v prípade viacerých génov s väčším počtom exónov časovo 

i finančne náročné, rozhodli sme sa v prvom kroku pre WES analýzu probanda V.6.   

U probanda V.6 sa však WES analýzou nepodarilo odhaliť žiadny patogénny variant 
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typu SNP alebo krátke indely (delécie/duplikácie) v doteraz známych kauzálnych génoch 

zodpovedných za BOR syndróm (EYA1, SIX1 a SIX5). Tento výsledok sa zhoduje 

s publikovanými údajmi, kedy sa približne polovici pacientov s BOR syndrómom nedarí 

stanoviť kauzálny gén [6]. Viacerí autori však uvádzajú, že vznik tohto syndrómu môže 

súvisieť s veľkými deléciami postihujúcimi gén EYA1 v rozsahu niekoľkých exónov až celého 

génu a dokonca i priľahlých génov [5, 9]. Preto sme sa v ďalších analýzach zamerali na 

sledovanie veľkých delécií v géne EYA1. Analýza CNV s využitím dát získaných pomocou 

WES a softvérom CoNIFER naznačila prítomnosť delécie v oblasti génu EYA1 (približná 

pozícia delécie: chr8: 71619208 – 72448142 bp) (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Výsledok analýzy CNV pomocou softvéru CoNIFER  

CNV analýza dát získaných pomocou WES u probanda V.6 naznačuje prítomnosť delécie v oblasti génu EYA1.  

Hodnoty SVD-ZRPKM – normalizované relatívne počty kópií exónu vo vzorke, červené stĺpce - hodnoty SVD-

ZRPKM pre každý exón z testovanej vzorky, červená krivka reprezentuje rozdelenie SVD-ZRPKM hodnôt pre 

každý exón získané pomocou vyhladzovacieho Gaussovho operátora, tenké čierne čiary v pozadí - ostatné 

vzorky použité pri analýze (pre účely porovnania a vizualizácie), fialové čiary – analyzované gény, čierna hrubá 

čiara – ukazuje rozsah zmien nad prahovou úrovňou 

 

 Na potvrdenie prítomnosti tejto delécie u probanda sme vykonali MLPA analýzu génu 

EYA1, ktorá potvrdila prítomnosť delécie všetkých 18 exónov génu EYA1 v heterozygotnom 

stave (Obr. 2).  
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Obr. 2. MLPA analýza génu EYA1 u probanda V.6  

Polovičné relatívne množstvo všetkých amplifikovaných exónových oblastí EYA1 v porovnaní s referenčnými 

amplikónmi u probanda naznačuje heterozygotnú deléciu celého génu EYA1 

 

Následne sme MLPA analýzu vykonali aj u rodinných príslušníkov probanda na 

overenie prítomnosti delécie génu EYA1 a kosegregácie genotypu s fenotypom. Táto delécia 

bola potvrdená u ďalších ôsmich rodinných príslušníkov, u ktorých sa vyskytli klinické prejavy 

BOR syndrómu (Obr. 3).  

 

 
 

Obr. 3. Rodokmeň analyzovanej rodiny s autozomálne dominantným výskytom BOR syndrómu 

U zvýraznených členov rodiny boli MLPA analýzou stanovené genotypy: del/= - heterozygotná delécia génu 

EYA1, =/= - štandardný genotyp bez prítomnosti delécie (wt). Štvorec – muž, kruh – žena, šípka – proband, 

vyplnenie útvaru – porucha sluchu, branchiálne alebo preaurikulárne fistuly, prípadne poškodenie obličiek, 

preškrtnutý útvar – úmrtie 

 

Hoci MLPA analýza odhalila príčinu BOR syndrómu v sledovanej rodine, identifikácia 
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zlomových miest delécie v oblasti génu EYA1 pomocou WES analýzy nie je presná, keďže 

mapovanie nezasahuje hlbšie do intrónových oblastí. Na presnú lokalizáciu delécie v genóme 

bolo potrebné použitie ďalšej metódy. Podobne ako Men a kol., 2020 [9] sme využili 

sekvenačné dáta z WGS analýzy. WGS analýza potvrdila deléciu celého génu EYA1 o veľkosti 

457 685 bp (chr.8:72090360 – 71548044 bp) bez presahu do okolitých génov. Touto analýzou 

sa nepodarilo zachytiť iné patogénne varianty v intrónových oblastiach génov EYA1, SIX1 

a SIX5 typu SNP alebo indely. Klinický prejav u pacientov s identifikovanou deléciou v géne 

EYA1 sa nelíši od fenotypu väčšiny pacientov, u ktorých boli v literatúre popísané patogénne 

varianty v géne EYA1 [1, 4]. 

 

Záver 

Kombináciou metód WES, MLPA a WGS sa nám podarilo potvrdiť diagnózu BOR 

syndróm v rodine s viacpočetným výskytom klinických symptómov. Heterozygotnú deléciu o 

veľkosti 457 685 bp v rozsahu celého génu EYA1 sme lokalizovali v oblasti chr.8:72090360 – 

71548044 bp bez presahu do susedných génov.  

Získané výsledky potvrdili, že analýza veľkých delécií v oblasti génu EYA1 je rovnako 

dôležitá ako identifikácia patogénnych variantov v génoch EYA1, SIX1 alebo SIX5 a umožňuje 

tak zlepšiť diagnostiku pacientov s BOR syndrómom. 
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Abstract 

Activity of the Lesser Horseshoe Bats (Rhinolophus hipposideros) during hibernation in the mines 

Vajarská I and II 

The research of the Lesser Horseshoe Bats (Rhinolophus hipposideros) activity during hibernation took 

place during the two winter seasons 2016/2017 and 2017/2018. The monitored localities were two abandoned 

mines, Vajarská I and Vajarská II, which are among the most important hibernacula of this kind in the Malé 

Karpaty Mts. The abundancy of the bat population (together in both localities) was the highest in December during 

the 2016/2017 season with 442 individuals and during the 2017/2018 season in March with 408 individuals. The 

research was focused not only on monitoring hibernating Lesser Horseshoe Bats, but especially on evaluating 

their activity (based on shifts within individual parts of mines) and examining the influence of external climatic 

factors  (air temperature, humidity, precipitation, air pressure) on bat activity during hibernation period. The 

activity of individuals was most significantly influenced by the minimum temperature in positive correlation and 

average humidity in negative correlation. 

 

Keywords: Chiroptera; Lesser Horseshoe Bat; activity; climatic parameters 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hibernácia je pre netopiere mierneho pásma dôležité obdobie zaručujúce úspešné 

prežitie jedincov [1]. U našich druhov prebieha približne od novembra do marca, avšak 

neprebieha kontinuálne. Netopiere sa pravidelne prebúdzajú aj počas zimovania, či už 

prirodzene v dôsledku fyziologických potrieb (napr. rehydratácia) [2] alebo vplyvom zmien 

mikroklimatických podmienok na zimovisku [3], či externých klimatických faktorov [4]. Počas 

tohto nepriaznivého obdobia je pre netopiere dôležité nájdenie vhodného úkrytu. Podkovár 

malý, Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800), okrem jaskýň využíva napr. aj opustené 

banské diela, kde sú pomerne stabilné mikroklimatické podmienky. Najvýznamnejším 

známym zimoviskom tohto druhu v Malých Karpatoch je Roštúnska priepasť, kde bolo v roku 

2016 zaznamenaných 626 jedincov [5]. K ďalším významným zimoviskám patria jaskyne 

Driny, Klenová, Plavecká a štôlne Vajarská I a II [6].  

Cieľom práce bolo vyhodnotenie aktivity podkovárov malých počas obdobia hibernácie 

so zameraním sa na zmeny početnosti a presuny v rámci dvoch sledovaných banských diel vo 

vzťahu k vybraným klimatickým faktorom vonkajšieho prostredia.  
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Materiál a metódy 

Chiropterologický monitoring bol realizovaný v priebehu zimných období 2016/2017 

a 2017/2018 v dvoch opustených banských dielach, ktoré sú situované v južnej časti vrchu 

Vajarská (kóta 430), pod kameňolomom na ťažbu vápenca nachádzajúceho sa približne 4 km 

JV od obce Rohožník. Štôlňa Vajarská I je dlhá 130 m. Vstupný portál je voľne priechodný, s 

výškou 130 cm (Obr. 1). Štôlňa Vajarská II je dlhá 140 m. Vstupný portál je zasypaný a s 

výškou 60 cm (Obr. 2) priechodný iba úzkym plazivým vchodom popod korene buka.  

 
 

Obr. 1. Vstupný portál do štôlne Vajarská I 

 

 
 

Obr. 2. Vstupný portál do štôlne Vajarská II 

 

Monitoring prebiehal v pravidelných 4-týždňových intervaloch od novembra do mája, 

podľa prítomnosti netopierov. Štôlne boli rozdelené na 10 m dlhé sektory. V rámci jednotlivých 

sektorov sa monitoroval počet jedincov druhu R. hipposideros. Jedince sa sčítali priamo na 

mieste, pričom väčšie kolónie boli odfotografované a počet netopierov sa sčítal z fotografií. Zo 

Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) boli získané vybrané klimatické údaje 

(teplota vzduchu, počet dní so zrážkami a zrážky v nm, tlak vzduchu a vlhkosť vzduchu), na 

základe ktorých bola vyhodnotená korelácia medzi zmenami v počte jedincov a ich 

premiestňovaním sa v rámci jednotlivých sektorov štôlní a zmenami vybraných klimatických 
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parametrov počas jednotlivých mesiacov.  

Aktivita netopierov bola stanovená na základe zmien ich početnosti v jednotlivých 

sektoroch, ktoré nastali medzi kontrolami. Z týchto zmien sa vyhodnotila celková aktivita 

hibernujúcich netopierov, ktorú možno vyjadriť vzorcom: 

n 

    ICA = Σ |Pi1 – Pi2| / (P1 + P2) * 100, kde 

i =1 

ICA je index celkovej aktivity, Pi1 je počet jedincov R. hipposideros v danom sektore na 

začiatku hodnoteného obdobia, Pi2 je počet jedincov v danom sektore na konci hodnoteného 

obdobia, P1 je celkový počet jedincov na začiatku hodnoteného obdobia, P2 je počet jedincov 

na konci hodnoteného obdobia. 

 

Výsledky a diskusia 

V štôlni Vajarská I bol zaznamenaný najvyšší počet zimujúcich podkovárov malých v 

decembri počas zimnej sezóny 2016/2017 o počte 247 ex. (Tab. 1). V tomto mesiaci dosahovali 

maximálne hodnoty teplôt 13,7 °C a minimálne hodnoty -9 °C s priemernou vlhkosťou 79,5 

%. V tejto sezóne sa najviac podkovárov zdržiavalo v sektoroch 12 a 13, vzdialených od 

vchodu 80 a 90 m. Počas zimného obdobia 2017/2018 bola väčšina jedincov presunutá do 

sektoru 12., kde bolo najviac R. hipposideros zaznamenaných v novembri o počte 180 ex., 

pričom v tomto mesiaci tu bola aj najväčšia kolónia za obe sezóny, ktorú tvorilo 160 ex.. V 

novembri 2017 dosiahla teplota vzduchu maximálnu hodnotu 23,6 °C, minimálnu hodnotu -

0,5 °C a priemerná vlhkosť bola 79,9 %.  

 

Tab. 1. Počet Rhinolophus hipposideros hibernujúcich v jednotlivých sektoroch štôlne Vajarská I počas 

sčítacej sezóny 2016/2017 a 2017/2018 

 
Sektor / 

Dátum  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Spolu 

20. 11. 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 7 95 94 26 2 0 0 245 

18. 12. 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 9 101 97 21 5 0 0 247 

15. 01. 2017 0 0 1 0 0 0 0 8 4 13 72 75 37 5 0 0 0 215 

12. 02. 2017 0 0 0 1 0 0 0 8 3 29 68 72 32 4 0 0 0 217 

12. 03. 2017 1 1 0 0 0 0 0 1 6 5 20 94 80 23 6 2 0 239 

09. 04. 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 59 63 91 8 0 14 239 

07. 05. 2017 0 0 0 1 0 0 0 8 3 29 91 43 32 4 0 0 0 211 

12. 11. 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 180 0 2 1 1 0 217 

10. 12. 2017 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 44 160 0 0 1 1 0 210 

07. 01. 2018 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 48 134 0 0 1 1 0 192 

04. 02. 2018 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 46 151 1 0 2 1 0 210 

04. 03. 2018 0 0 0 4 1 2 0 2 11 4 52 132 4 0 1 2 0 215 

01. 04. 2018 0 3 2 1 0 1 0 0 5 1 40 157 2 2 1 0 0 215 

29. 04. 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 72 0 0 0 0 0 87 
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Obr. 3. Kolónia Rhinolophus hipposideros v štôlni Vajarská I 

 

V štôlni Vajarská II bol počas sčítacej sezóny 2016/2017 taktiež zaznamenaný najvyšší 

počet R. hipposideros v mesiaci december o počte 195 ex. (Tab. 2). Netopiere boli sústredené  

v 2. a 3. sektore vo vzdialenosti 20 a 30 m od vchodu, pričom v sektore 3 ich počet výrazne 

dominoval. Nasledujúce mesiace, január až marec, bola väčšina jedincov sústredená v 3. 

sektore s najvyšším počtom 174 ex. vo februári 2017. Počas nasledujúcej sezóny 2017/2018 sa 

takmer všetky R. hipposideros zdržiavali v 2. sektore s najväčším počtom 163 ex. taktiež vo 

februári, kedy tu tvorili aj najväčšiu kolóniu o počte 154 ex. Celkovo najviac zaznamenaných 

R. hipposideros v štôlni Vajarská II v sezóne 2017/2018 bolo 193 jedincov v mesiaci marec, 

kedy teplota vzduchu dosiahla maximálnu hodnotu 4,7 °C, minimálnu hodnotu -16,6 °C a 

priemernú vlhkosť 76,3 %.  

 

Tab. 2. Počet Rhinolophus hipposideros hibernujúcich v jednotlivých sektoroch štôlne Vajarská II  

počas sčítacej sezóny 2016/2017 a 2017/2018 

 
Sektor / 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Spolu 
Dátum 

20. 11. 2016 0 22 126 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 153 

18. 12. 2016 1 62 49 74 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 195 

15. 01. 2017 2 6 163 0 1 0 6 2 5 0 0 0 0 0 0 8 3 0 194 

12. 02. 2017 1 3 174 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 0 193 

12. 03. 2017 0 30 151 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 186 

09. 04. 2017 0 87 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 100 

07. 05. 2017 1 61 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 0 77 

12. 11. 2018 0 145 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 151 

10. 12. 2018 0 156 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 169 

07. 01. 2018 0 160 13 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 187 

04. 02. 2018 0 163 5 2 0 1 8 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 187 

04. 03. 2018 0 110 8 13 4 1 3 11 14 11 4 2 0 0 2 10 0 0 193 

01. 04. 2018 0 90 50 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 16 0 170 

29. 04. 2018 3 9 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 44 
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Z klimatických faktorov bolo testovaných viacero premenných, z ktorých sa ako najviac 

signifikantné preukázali minimálna teplota v pozitívnej korelácii a priemerná vlhkosť vzduchu 

v negatívnej korelácii s celkovou aktivitou hibernujúcich jedincov (pre obe p ˃ 0,001). Tieto 

dva klimatické faktory mali jasný vplyv na premiestňovanie netopierov v rámci sektorov a sú 

udávané ako najviac signifikantné aj v prácach iných autorov [1, 7]. Nízke minimálne teploty 

mali efekt na pribúdanie jedincov, ktoré bolo výrazné najmä v korelácii s počtom jedincov v 

štôlni Vajarská II. V marci 2018 podmienili nízke teploty dosahujúce priemerne -16,6 °C nárast 

počtu R. hipposideros takmer až na 200 jedincov, čo bol najvyšší počet počas druhej sčítacej 

sezóny. So stúpajúcou teplotou na konci sezóny nastalo aj výrazné ubúdanie jedincov na 

zimovisku. V mesiaci apríl počas sezóny 2017/2018 klesol počet R. hipposideros z 215 na 87 

jedincov v štôlni Vajarská I a v štôlni Vajarská II zo 170 na 44 jedincov. V tom čase dosahovali 

maximálne teploty hodnotu 26,6 °C a priemerná vlhkosť 60,2 % bola najnižšia za celú sezónu. 

Neustále stúpajúca teplota a klesajúca vlhkosť sú podnetom pre ukončenie hibernácie, pretože 

so zvyšujúcou sa teplotou počas jarných mesiacov sa zvyšuje aj abundancia hmyzu, čo 

netopiere podnecuje k lovnej aktivite.  

Podkováre malé sa počas hibernačného obdobia opakovane prebúdzali a premiestňovali 

v rámci zimoviska alebo medzi zimoviskami navzájom. Takýto jav potvrdzuje aj viacero štúdií 

[8, 9]. Prebúdzanie počas hibernácie je spojené s veľkým výdajom energie a aj od jeho 

frekvencie závisí úspešnosť prečkania zimného obdobia. Okrem vnútorných pochodov, ktoré 

ovplyvňuje biorytmus organizmu, majú práve vonkajšie faktory vplyv na priebeh hibernácie.  

Štôlňa Vajarská I svojím otvoreným a pomerne veľkým vstupným portálom vytvára 

dynamickejší systém, v rámci ktorého sa najviac R. hipposideros zdržiavalo vo vzdialenosti 80 

až 90 m. Naopak štôlňa Vajarská II vďaka uzavretejšiemu vstupnému portálu ponúka 

stabilnejšie mikroklimatické podmienky a najväčšie kolónie sa v tejto štôlni zdržiavali vo 

vzdialenosti 20 až 30 m od vchodu. Viacerí autori udávajú, že väčšie podzemné priestory s 

rozmanitejšou mikroklimatickou variabilitou sú netopiermi preferované [10]. Netopiere sa 

práve v najchladnejších mesiacoch premiestňujú do mikroklimaticky stabilnejších priestorov a 

naopak počas výrazného oteplenia sa približujú k dynamickejšej časti [7].  

 

Záver 

Na aktivitu netopierov počas hibernácie vplýva viacero faktorov. Z klimatických 

faktorov sa ako najviac signifikantné preukázali minimálna teplota v pozitívnej korelácii (p ˃ 

0,001) a priemerná vlhkosť vzduchu v negatívnej korelácii (p  ˃ 0,001). Vonkajšie klimatické 

faktory ovplyvňujú do istej miery aj mikroklimatické podmienky zimoviska, najmä jeho 
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vstupných častí, čo je podmienené aj veľkosťou vstupného otvoru. Pozorovali sme rozdielnu 

aktivitu v premiestňovaní jedincov v rámci štôlne Vajarská I, ktorej vchod je väčší a voľne 

priechodný a štôlne Vajarská II, ktorá má vchod z veľkej časti zavalený. Vo Vajarskej I 

pretrvávali najpočetnejšie kolónie vo vzdialenosti 80 m od vchodu, zatiaľ čo vo Vajarskej II sa 

zdržiavali 20 až 30 m od vchodu. Štôlňa Vajarská II poskytuje zrejme stabilnejšie 

mikroklimatické podmienky. Preto môže tak citlivý druh so špecifickými nárokmi na 

podmienky zimoviska ako je R. hipposideros hibernovať v jej dynamickejších častiach.  
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Abstract 

Production of mutated Taq DNA polymerase and MMLV reverse transcriptase in the Vibrio natriegens 

expression system 

The aim of this work was to produce mutated recombinant Taq DNA polymerase and MMLV reverse 

transcriptase under different conditions, and to find out which of these conditions are best for production in this 

system in terms of solubility of the required enzymes. Moloney MuLV reverse transcriptase is one of the most 

thoroughly studied and known transcriptases. MMLV reverse transcriptase was one of the first discovered and 

served as a model for reverse transcription properties research and catalysis. Taq DNA polymerase is one of the 

best known enzymes among thermostable DNA polymerases. The results showed that the conditions are suitable 

in LB3 medium at 37°C for both factors. These results also correlate with published studies, which show the 

optimal temperature of V. natriegens for production at exactly 37°C. 

 

Keywords: Vibrio natriegens; expression; Taq DNA polymerase; MMLV transcriptase 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hoci rýchlo rastúca Vibrio natriegens bola objavená už v roku 1958, trvalo takmer 60 

rokov, kým niekoľko výskumných skupín nezávisle rozpoznalo jej potenciál a začalo túto 

baktériu využívať pre biotechnológie [1]. V. natriegens je gram-negatívna morská baktéria 

izolovaná z bahna slaného močiara na ostrove Sapelo v Georgii (USA) [2]. V. natriegens rýchlo 

rastie na štandardných komplexných médiách, ako je LB3 médium, BHIv2 médium 

a obotahetné 2YT médium [3]. 

Reverzné transkriptázy sú enzýmy podieľajúce sa na životnom cykle retrovírusov, kde 

konvertujú vírusovú jednovláknovú RNA na dvojvláknovú DNA. Vo všeobecnosti je ich 

vlastnosťou syntetizovať DNA pomocou RNA templátu. Reverzné transkriptázy majú tri 

enzymatické aktivity: RNA-dependentná DNA polymeráza, DNA-dependentná DNA 

polymeráza a RNáza H, ktorá degraduje vlákno RNA v hybride RNA-DNA. Reverzná 

transkriptáza Moloney MuLV je jednou z najznámejších a najlepšie preskúmaných transkriptáz 

s molekulovou hmotnosťou 71 kDa. Najznámejšie reverzné transkriptázy sú heterodiméry, 

zatiaľ čo MMLV reverzná transkriptáza je aktívna v monomérnom stave [4]. Reverzná 
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transkripcia sa vo veľkej miere používa na generovanie cDNA knižníc na klonovanie, koncovú 

a kvantitatívnu RT-polymerázovú reťazovú reakciu (PCR), analýzu mikročipov, amplifikáciu 

RNA a mnoho ďalších aplikácií. 

Taq DNA polymeráza patrí medzi najznámejšie enzýmy medzi termostabilnými DNA 

polymerázami. Taq DNA polymeráza bola objavená v organizme Thermus aquaticus, v oblasti 

Yellowstonského národného parku v Montane USA. Expresia natívnej Taq DNA polymerázy 

v pôvodnom organizme je pomerne nízka, preto bola klonovaná do expresných systémov, ktoré 

uľahčujú produkciu veľkého množstva proteínu v bakteriálnom expresnom systéme [5]. 

Cieľom tejto práce bolo produkovať mutovanú Taq DNA polymerázu a MMLV 

reverznú transkriptázu v expresom systéme V. natriegens pri rôznych podmienkach, a zároveň 

zistiť ktoré z týchto podmienok sú najlepšie z hľadiska solubility reprodukovaných enzýmov. 

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene. Vibrio natriegens Vmax™ Express (Synthetic Genomics, Inc)  

Médiá: LB3 (modifikované Luria-Bertani), BHI (Brain heart infusion), obohatené 2YT 

médium 

Plazmidy. pET28a+mutTaqDNApol  je pod kontrolou T7 promótora a 

pJexpress404RTpol_C je pod kontrolou T5 promótora.  

Baničková expresia. Jednotlivé expresie prebiehali v objeme 50 ml v médiách LB3, 

BHIv2 a v obohatenom 2YT médiu. Plazmidy s génmi mutTaqDNA pol a RTpol_C, sme 

inokulovali nočnou kultúrou v pomere 1:100 a bunky sme nechali narásť do 0,5-0,8 pri OD600. 

Expresiu sme indukovali 1 mM IPTG. Expresia prebiehala počas 24 hodín, vzorky sme 

odoberali v 0. hodine, 2. hodine, 4.hodine a 24. hodine.  

SDS-Polyakrylamidová elektroforéza (SDS-PAGE). Použili sme veľkostný štandard 

PageRulerTM Prestained Protein Ladder 26616 (Thermofisher). 

Sonikácia. Po baničkovej expresii sme zvyšnú časť bunkovej kultúry scentrifugovali vo 

vychladenej centrifúge Universal 320R (Hettich) pri teplote 4°C a pri 9000 g počas 30 minút. 

Získaný pelet sme rozsuspendovali v príslušnom roztoku pre ultrazvukovú homogenizáciu 

s využitím sondy KE 76 s amplitúdou 30% na prístroji Sonoplus HD (Bandelin). Po vykonaní 

ultrazvukovej homogenizácie nasledovala centrifugácia, aby sa oddelila nesolubilná frakcia, 

tvoriaca sediment od supernatantu predstavujúceho zisk solubilnej frakcie. 

Western blot. Po elektroforetickej separácii proteínov prebehol transfer na PVDF 

membránu. Nastavenie blotovacieho zdroja (SCIE-PLAS): bolo 15 V, 250 A počas 60 minút. 

Cieľové proteíny obsahujú His-tag, preto sme prítomnosť detegovali pomocou primárnej 
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protilátky mouse anti-His-tag (Invitrogen) a sekundárnej protilátky goat anti-mouse (Sigma). 

Výsledok sme detegovali chemiluminiscenčnou metódou. 

 

Výsledky a diskusia 

Baničkovú expresiu sme vykonali v expresnom systéme Vibrio natriegens Vmax™ 

Express (Synthetic Genomics, Inc), pri rôznych teplotách v rôznych médiách, s plazmidmi 

nesúcimi mutovanú Taq DNA polymerázu a MMLV reverznú transkriptázu. Jednotlivé 

expresie sme vykonali pri teplotách 37°C, 28°C, 20°C v médiách LB3, BHIv2 a v obohatenom 

2YT médiu. Expresie prebiehali počas 24 hodín. Po SDS-PAGE analýze sa zistila solubilita 

proteínov v jednotlivých médiách a teplotách. Na overenie prítomnosti daných proteínov bol 

uskutočnený western blot ktorý nám potvrdil, že expresia prebehla úspešne. Na obrázku 1. A je 

znázornená expresia mutovanej Taq DNA polymerázy za podmienok 37°C v LB3 médiu. Na 

obrázku 1. B je znázornená expresia MMLV reverznej transkriptázy za podmienok 37°C v LB3 

médiu. Výsledky Western blot analýzy po expresií a stanovení solubilnej frakcie tiež 

potvrdzujú, že dochádza k expresii mutovanej Taq DNA polymerázy a MMLV reverznej 

transkriptázy (Obr. 2, 3). 

V tabuľke 1 a 2 sú zaznamenané vypočítané hodnoty solubilnej frakcie z jednotlivých 

expresií pri rôznych podmienkach. Za najlepšie podmienky sme vyhodnotili teplotu 37°C 

v LB3 médiu, kde sa nám podarilo získať 9,09% mutovanej Taq DNA polymerázy a 10,40% 

MMLV reverznej transkriptázy. 

 

Tab. 1 Najlepšie podmienky vybrané pre produkciu mutovanej Taq DNA polymerázy 

 

 

Tab. 2. Najlepšie podmienky vybrané pre produkciu MMLV reverznej transkriptázy 

 

 

LB3 médium Množstvo rozpustného proteínu po 

24.hodinovej expresii po sonikácií 

pET28a 37°C  vmax 9,09% 

pET28a 28°C vmax 6,07% 

pET28a 20°C vmax 4,50% 

LB3 médium Množstvo rozpustného proteínu po 

24.hodinovej expresii po sonikácií 

pJexpress RT 37°C vmax 10,40% 

pJexpress RT 28°C vmax 5,87% 

pJexpress RT 20°C vmax Nebol detegovaný signál 
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Obr. 1. Expresia rekombinantnej Taq DNA polymeráza a MMLV reverznej transkriptázy v kmeni Vmax 

pri 37°C  

A: Expresia v kmeni Vmax s využitím expresného vektora  využitím pET28a mutTaqDNApol v kmeni 

Vmax pri teplote 37°C v obohatenom 2YT médiu: Dráha1: Proteínový štandard molekulových 

hmotností; dráha 2: 0.h expresie (indukcia); dráha 3: 2.h expresie; dráha 4: 4.h expresie; dráha 5: 24. h 

expresie. 

B: Expresia v kmeni Vmax s využitím expresného vektora pJexpress404-RTpol_C v kmeni Vmax pri 

teplote 20°C v LB3 médiu: Dráha1: Proteínový štandard molekulových hmotností; dráha 2: 0.h expresie 

(indukcia); dráha 3: 2.h expresie; dráha 4: 4.h expresie; dráha 5: 24. h expresie 

 

 
 

Obr. 2. Western blot analýza exprimovaných proteínov 

A: Expresia v kmeni Vmax s využitím expresného vektora  využitím pET28a mutTaqDNApol v kmeni 

Vmax pri teplote 37°C v LB3 médiu: Dráha1: Proteínový štandard molekulových hmotností; dráha 2: 0.h 

expresie (indukcia); dráha 3: 2.h expresie; dráha 4: 4.h expresie; dráha 5: 24. h expresie 

B: Expresia v kmeni Vmax s využitím expresného vektora pJexpress404-RTpol_C v kmeni Vmax pri 

teplote 37°C v LB3 médiu: Dráha1: Proteínový štandard molekulových hmotností; dráha 2: 0.h expresie 

(indukcia); dráha 3: 2.h expresie; dráha 4: 4.h expresie; dráha 5: 24. h expresie 

 

 
 

Obr. 3. Western blot analýza solubility proteínov 

A: Expresia v kmeni Vmax s využitím expresného vektora  využitím pET28a mutTaqDNApol v kmeni 

Vmax pri teplote 37°C v LB3 médiu: Dráha 1: Proteínový štandard molekulových hmotností; dráha 2: 

nesolubilná frakcia pri teplote 37°C; dráha 3: solubilná frakcia pri teplote 37°C 

B: Expresia v kmeni Vmax s využitím expresného vektora pJexpress404-RTpol_C v kmeni Vmax pri 

teplote 37°C v LB3 médiu: Dráha 1: Proteínový štandard molekulových hmotností; dráha 2: nesolubilná 

frakcia pri teplote 37°C; dráha 3: solubilná frakcia pri teplote 37°C 
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Záver 

Cieľom práce bolo uskutočniť baničkovú expresiu enzýmov Taq DNA polymerázy 

a MMLV reverznej transkriptázy v expresnom systéme V. natriegens s využitím komerčného 

kmeňa Vmax™ Express. Baničkové expresie boli uskutočnené v 3 rôznych médiách pri 

rôznych teplotách, kde sme na základe Western blot analýzy a analýzy solubilnej frakcie 

vyhodnotili najlepšie podmienky pre ich produkciu. Z výsledkov bolo zistené že ideálne 

podmienky sú v LB3 médiu pri teplote 37°C a to pre oba enzýmy. Tieto výsledky korelujú aj 

s publikovanými štúdiami, kde je uvedená optimálna teplota V. natriegens pre produkciu 

presne pri 37°C.  
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Abstract 

Characterization of genes required for activation of free fatty acids in oleaginous yeasts Rhodosporidium 

toruloides  

In recent years, the study of yeast model organisms has become very interesting in terms of the production 

of microbial oils. Rhodosporidium toruloides is red oleaginous yeast characterized by high production of lipids 

and carotenoids from diverse carbon sources. Excretion of fatty acids from the cell into the environment is not a 

standard process for most microorganisms. Recent studies in the yeast Saccharomyces cerevisiae have shown that 

fatty acid excretion is associated with functionality of fatty acid activation genes. Appropriate selection of gene 

deletions in yeast can trigger the process of fatty acid secretion into the culture medium. The aim of our work was 

to identify and characterize homologous genes necessary for the activation of free fatty acids in the yeast R. 

toruloides using complementation analysis in a mutant strain of S. cerevisiae.  

 

Keywords: Rhodosporidium toruloides; fatty acids; FAA genes; complementation analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Štúdium kvasinkových modelových organizmov sa v posledných rokoch stalo veľmi 

zaujímavým z hľadiska produkcie mikrobiálnych olejov a možnosti ich využitia v 

biohospodárstve [1]. Rhodosporidium toruloides patrí medzi tukotvorné kvasinky vyznačujúce 

sa hromadením vysokých koncentrácií karotenoidových pigmentov, ktoré dávajú ich kolóniám 

charakteristický oranžovočervený odtieň [2]. Na rozdiel od mnohých iných kvasiniek 

akumulujú lipidy vo vysokých množstvách (približne 70 % suchej hmotnosti) a dokážu na 

produkciu lipidov využívať rôzne zdroje uhlíka vrátane monosacharidov, oligosacharidov, 

alkoholov a organických kyselín [3]. Z biotechnologického hľadiska je izolácia mastných 

kyselín z buniek finančne náročným procesom. Tento problém by sa dal riešiť sekréciou 

žiadaných molekúl z bunky.  Exkrécia mastných kyselín do okolitého prostredia bunky však 

nie je pre mikroorganizmy charakteristickou vlastnosťou. V tejto súvislosti sa v kvasinke 

Saccharomyces cerevisiae zistilo, že exkrécia mastných kyselín je prepojená s funkčnosťou 

FAA (fatty acid activation) génov kódujúcich acyl-CoA syntetázy Faa1p a Faa4p. Faa1p 

predstavuje hlavný enzým v aktivácií mastných kyslín v bunke. Aj napriek tomu sa však 

enzýmy Faa1p a Faa4p dokážu navzájom čiastočne zastúpiť v prípade deficiencie jedného z 

nich [4]. Práve v kmeňoch, ktoré niesli kombinovanú deléciu génov FAA1 a FAA4, boli bunky 
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schopné exkretovať mastné kyseliny do kultivačného média [5]. 

Cieľom našej práce bolo identifikovať gény kvasinky R. toruloides kódujúce 

dlhoreťazcové acyl-CoA syntetázy, ktoré sú zapojené v aktivácii voľných mastných kyselín a 

vzájomne porovnať ich aminokyselinové sekvencie. Zamerali sme sa na klonovanie cDNA 

identifikovaných sekvencií kódujúcich dlhoreťazcové acyl-CoA syntetázy do epizomálneho 

DNA vektora kvasiniek S. cerevisiae a sledovali sme aktivitu acyl-CoA syntetáz 

pochádzajúcich z kvasiniek R. toruloides za pomoci  komplementačných analýz v delečnom 

mutantovi S. cerevisiae faa1 faa4 v prítomnosti antibiotika cerulenínu a voľných mastných 

kyselín v kultivačnom médiu. 

 

Materiál a metódy 

Identifikácia homológov FAA v R. toruloides: na identifikáciu proteínov kvasinky R. 

toruloides homologických k už známymi acyl-CoA syntetázam sme využili in silico analýzy. 

Z databázy JGI MycoCosm pre kmeň IFO0880 kvasinky R. toruloides sme získali DNA, 

cDNA a proteínové sekvencie predstavujúce predpokladané acyl-CoA syntetázy mastných 

kyselín. Rovnako sme postupovali aj pri databáze Saccharomyces Genome Database pre FAA 

gény. Následne sme sledovali ich príbuznosť v podobe fylogenetického stromu a analyzovali 

sme vzájomnú podobnosť aminokyselinových zvyškov získaných proteínových sekvencií. 

Konštrukcia plazmidov: vektor YEp195-PMA1 sme si pripravili z YEp195-PMA1-

FAH12 pomocou restrikčných enzýmov NotI a SphI. Po separácii fragmentov na 0,7 % 

agarózovom géli pri 100 V/cm, 30 minút sme vektor z gélu vyrezali a purifikovali pomocou 

GeneJet Gel Extraction Kit (Thermo Scientific). Na prípravu inzertov RtFAAa (IFO_15748) 

a RtFAAb (IFO_11167) sme použili PCR reakciu, ktorá obsahovala 1 pg–10 ng templátovej 

DNA, 0,5 µM  forward primer,  0,5 µM  reverse primer, 200 µM dNTPs, 1x Phusion GC tlmivý 

roztok a 0,02 U/µl Phusion DNA polymerázy doplnených do 50 µl sterilnou H2O. Na 

jednotlivé reakcie sme použili primery z Tab. 1 a ako templát cDNA pripravenú reverznou 

transkripciou (Thermo Scientific) z buniek R. toruloides IFO0880 rastených v YPD médiu pri 

30 °C po dobu 6 hodín. Nastavenia programu PCR sú zobrazené v Tab. 2. Na purifikáciu PCR 

produktov sme použili GeneJet PCR Purification Kit (Thermo Scientific). 

Ligácia/Gibson Assembly: na spojenie inzertu génu RtFAAa s vektorom YEp195-

PMA1 sme využili ligáciu T4 DNA ligázou v pomere 5:1 (inzert:vektor). Inzert sme predtým 

štiepili restrikčnými endonukleázami NotI a SphI a opäť purifikovali kitom. Na spojenie inzertu 

génu RtFAAb s vektorom YEp195-PMA1 sme využili Gibson Assembly HiFi (NEB) 
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klonovaciu reakciu v pomere 1:1 (inzert:vektor). Kompetentné bunky Escherichia coli sme 

transformovali podľa návodu od výrobcu (NEB) [6]. Na izoláciu plazmidovej DNA 

z bakteriálnych buniek sme použili GeneJet Plasmid Miniprep Kit (Thermo Scientific). 

Vzorky, ktoré obsahovali gény nášho záujmu sme osekvenovali (Macrogen). 

 

Tab. 1. Zoznam použitých primerov 

 
Názov Sekvencia 5´ – 3´ 

RtFAAa_F1 CTGCGCGGCCGCTATGCCACAAGTCAAGCAAGG 

RtFAAa_R1 TAGCGCATGCCTAGGGGTAGACGGCATCAATC 

RtFAAb_F1 AAAAAATATACCCCAGCCGCGGCCGCATGCCTGGACGATACGCT 

RtFAAb_R1 ATATTAGAATGACAATTCCGCCCGGGTCACGGGTATACCTTCTT 

 

Tab. 2. Program použitý pri PCR 

 
Počet cyklov Proces Teplota Čas 

1 x denaturácia 95 °C 5 min 

35 x 

denaturácia 98 °C 30 s 

anelácia 55 °C/60,7 °C 30 s 

polymerizácia 72 °C 3 min 15 s 

1 x polymerizácia 72 °C 10 min 

 chladenie 16 °C ∞ 

 

Kmene, média a kultivačné podmienky: pripravené konštrukty sme transformovali do 

E. coli DH5 so selekciou na LB médiu s prídavkom ampicilínu (100 g/ml) a kultivovali pri 

teplote 37 C. Na komplementačnú analýzu sme použili kmene S. cerevisiae divého typu 

BY4742 (MATα his3Δ leu2Δ lys2Δ ura3Δ) obsahujúce prázdny vektor YEp195-PMA1 a 

BY4742 faa1 faa4 (MATα his3Δ leu2Δ lys2Δ ura3Δ faa1::HIS3 faa4::LYS2) 

s vytvorenými plazmidmi alebo s prázdnym vektorom. Kvasinkové kmene na transformáciu 

sme kultivovali v YPD médiu pri 200 rpm teplote 30 °C a získané transformanty na 

komplentačnú analýzu sme predkultivovali v inokulách obsahujúcich minimálne médium bez 

uracilu (YNB -Ura). 

Transformácia kvasiniek: kvasinky sme transformovali použitím lítium acetátovej 

metódy s 500 ng plazmidovej DNA na reakciu [7]. 

Komplementačná analýza: získané transformanty predkultivované v tekutom médiu 

sme nariedili tak, aby sme získali 104, 103, 102 a 101 buniek/kvapku. Takto pripravené 

suspenzie buniek sme v objeme 3 μl nanášali na misky obsahujúce rôzne prídavky: 0,1 % 

tyloxapol, 100 μM kyselina olejová a 45 μM cerulenín. Ako kontrolu sme použili kmene 

s prázdnym vektorom.  
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Výsledky a diskusia 

Na základe homológie aminokyselinovej sekvencie FAA1 a FAA4 s proteínmi v R. 

toruloides sme vybrali dve sekvencie s najvyššou percentuálnou zhodou. Pomocou PCR sa 

nám podarilo pripraviť inzerty predstavujúce cDNA jednotlivých génov RtFAAa a RtFAAb, 

ktoré sme následne spojili s vektorom YEp195-PMA1 (Obr. 1A). Transformované plazmidy 

sme z bakteriálnych kmeňov E. coli vyizolovali a podrobili kontrolnému štiepeniu (Obr. 1B). 

Sekvenovaním sme overili správnosť získaných sekvencií plazmidov YEp195-PMA1-RtFAAa 

a YEp195-PMA1-RtFAAb.  

 

 

 
Obr. 1. Výsledky elektroforézy vzoriek na agarózovom géli A: 1 – štandard molekulovej hmotnosti 

GeneRuler 1 kb DNA Ladder (Thermo Scientific), 2 – poštiepený plazmid YEp195-PMA1-FAH12 (7259 bp), 3 

– PCR produkt génu RtFAAa (2069 bp), 4 – PCR produkt génu RtFAAb (2143 bp); B: 1,2,3,4 – poštiepené 

plazmidy YEp195-PMA1-RtFAAa, 5,6,7,8 – poštiepené plazmidy YEp195-PMA1-RtFAAb 
 

Nato, aby sme overili schopnosť RtFAAa a RtFAAb génov zastúpiť funkcie FAA génov 

kvasinky S. cerevisiae, sme vykonali komplementačnú analýzu. Použili sme pri tom cerulenín, 

antibiotikum inhibujúce intracelulárnu biosyntézu mastných kyselín [8]. Na médiách 

s prídavkom cerulenínu totiž dokážu rásť iba bunky s funkčnou acyl-CoA syntetázou, ktorá 

dokáže aktivovať exogénne pridané mastné kyseliny. Ako pozitívnu kontrolu sme použili divý 

typ a ako negatívnu kontrolu dvojitého delečného mutanta BY4742 faa1Δ faa4Δ, pričom 

obidva kmene obsahovali prázdny vektor (Obr. 2). Prvé médium (YNB -Ura) bolo použité ako 

kontrola schopnosti rastu použitých kmeňov. V druhom variante sme do média pridali 

tyloxapol ktorý slúži na solubilizáciu mastných kyselín (YNB -Ura +tyloxapol) [9]. Na tomto 

médiu sme skontrolovali, či tyloxapol neovplyvňuje rast použitých kvasinkových kmeňov. 

Prídavok tyloxapolu spôsobil širšie rozloženie buniek na miske, ale neovplyvnil rast kvasiniek. 

Rovnaký jav sme sledovali aj na médiu obsahujúcom tyloxapol a kyselinu olejovú. Na médiu 

s prídavkom cerulenínu sme nepozorovali žiadny rast, pretože cerulenín inhiboval 
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intracelulárnu syntézu mastných kyselín a v médiu sa nenachádzali mastné kyseliny, ktoré by 

bunky mohli prijať a zapojiť do lipidového metabolizmu. Po pridaní cerulenínu a tyloxapolu 

sme pozorovali v divom type a v kmeňoch obsahujúcich plazmidy YEp195-PMA1-RtFAAa a 

YEp195-PMA1-RtFAAb len veľmi slabý nárast, ktorý bol spôsobený prítomnosťou tyloxapolu. 

Do posledného média sme pridali tyloxapol, cerulenín a kyselinu olejovú. V prípade divého 

typu, pozitívnej kontroly, sme pozorovali obnovený rast, pretože bunky boli schopné z média 

importovať voľné mastné kyseliny, aktivovať ich koenzýmom A a následne zapojiť do 

lipidového metabolizmu. Dvojitý mutant S. cerevisiae (faa1Δ faa4Δ), negatívna kontrola, nebol 

schopný rásť na médiu s prídavkom externých mastných kyselín, pretože inhibítor cerulenín 

zablokoval vnútrobunkovú syntézu mastných kyselín. Tento mutant má výrazne zníženú 

schopnosť aktivácie mastných kyselín, ktorá nepostačuje na obnovenie rastu. V prípade 

kmeňov, do ktorých sme transformovali plazmidy obsahujúce cDNA pre FAA gény z kvasiniek 

R. toruloides (YEp195-PMA1-RtFAAa a YEp195-PMA1-RtFAAb) sme pozorovali obnovený 

rast, čo znamená, že RtFAAa a RtFAAb sú schopné nahradiť funkciu génov FAA1 a FAA4 

v kvasinkách S. cerevisiae. 

 

 
 

Obr. 2. Výsledky komplementačnej analýzy za pomoci kvapkového testu 



 

614 
 

Záver 

Výsledky našej štúdie naznačujú, že identifikované homologické gény RtFAAa 

(IFO_15748) a RtFAAb (IFO_11167) v kmeni IFO 0880 R. toruloides sú schopné zastúpiť 

funkciu génov FAA1 a FAA4 kvasiniek S. cerevisiae. Gény teda vykazujú nie len homológiu 

v sekvenciách, ale aj vo funkciách. Cieľom ďalšieho skúmania bude zistiť, či delécia týchto 

génov v R. toruloides povedie k podobnému fenotypu exkrécie mastných kyselín do média ako 

to bolo pozorované v S. cerevisiae, čo by mohlo byť prínosné v biotechnologickej produkcii 

hodnotných lipidov v kvasinkách. Taktiež sa pokúsime zistiť lokalizáciu proteínových 

produktov týchto génov v bunke, aby sme určili, či sa jedná o homológ FAA1 alebo FAA4. 
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Abstract 

Preparation of auxin reporter lines with overexpression and deletion of the DEK1 in Physcomitrium 

patens 

The calpain protease DEK1 is a protein essential for proper asymmetric cell division and cell identity 

control and plays a key role in proper growth architecture in plants. The exact mechanism of DEK1 activation 

as well as its substrate is not known yet. Previous work suggests that developmental processes regulated by DEK1 

activity are largely controlled by phytohormones auxins. In this work, we used auxin signalling reporter lines 

for targeted genetic modifications of DEK1 in the model organism Physcomitrium patens. These mutant auxin 

reporter lines will be used to elucidate the mechanism of calpain protease DEK1 interaction with auxin signaling 

in case of cell division regulation and tissue differentiation during plant growth and development. These findings 

are of great importance for biotechnology and agriculture. 

 

Keywords: DEK1; auxin; Physcomitrium patens; Molecular cloning 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Proteín DEFECTIVE KERNEL 1 (DEK1) je jedinou kalpaínovou proteázou vyšších 

rastlín [1]. Fytokalpaín DEK1 predstavuje kľúčový regulátor vo vývine vyšších rastlín, ktorý 

reguluje vývin rastlín prostredníctvom kontroly orientácie roviny bunkového delenia [2]. 

Predpokladá sa, že DEK1 zohráva zásadnú úlohu v pozičnej signalizácii a podieľa sa 

na asymetrickom delení buniek za následnej špecifikácii bunkovej identity. Na základe 

využitia bioinformatických prístupov sa predpokladá, že DEK1 pozostáva z výraznej 

transmembránovej domény prepojenej prostredníctvom domény Linker s evolučne a funkčne 

konzervovanou kalpaínovou doménou [3]. Kalpaínová doména sa považuje za biologicky 

aktívnu efektorovú časť DEK1 [4]. 

Mach Physcomitrium patens (Hedw.) Mitt. (1851) je zástupcom machorastov, ktoré 

predstavujú sesterskú skupinu ku vyšším rastlinám [5]. Mach P. patens je zložený z 2D rastúcej 

protonémy, z ktorej sa iniciuje prechod na 3D gametofór prostredníctvom púčika, v ktorom 

dochádza k sérii špecificky orientovaných bunkových delení [6]. Je známe, že mutant 

s deléciou v géne DEK1 vykazuje abnormality vo vývine púčikov za následnej absencie 

mailto:sulekova34@uniba.sk
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gametofórov [7]. Proteín DEK1 ako významný regulátor iniciácie púčikov interaguje s AP2-

typom transkripčných faktorov (APB1 – 4) [3], pričom expresia génov kódujúcich transkripčné 

faktory APB je pozitívne regulovaná auxínom [8]. Auxíny predstavujú fytohormóny, ktoré 

sa podieľajú na množstve vývinových procesov, tvorbe orgánov, vetvení protoném, delení, 

expanzii a diferenciácii buniek [9]. Interakcia auxínov a proteínu DEK1, ktorá sa zdá byť 

kľúčová vo fáze 3D rastu vyšších rastlín, však nie je známa. 

Cieľom tejto práce bola príprava auxínových reportérových línií s nadexpresiou 

a deléciou génu DEK1 v modelovom organizme P. patens za účelom následného objasnenia 

vzťahu medzi DEK1 a auxínom v budúcich štúdiách. 

 

Materiál a metódy 

Materiálom pre prípravu mutantných auxínových reportérových línií s nadexpresiou 

a deléciou DEK1 bola auxínová reportérová línia PpR2D2-2 [10]. 

Pomocou molekulárneho klonovania In-Fusion a transformácie protoplastov 

v polyetylénglykole (PEG) sme pripravili auxínové reportérové línie s nadexpresiou DEK1 

(PpDEK1-OE2-2/R2D2-2, PpDEK1-OE7/R2D2-2, PpDEK1-OE9/R2D2-2) a deléciou DEK1 

(PpΔdek1/R2D2-2). 

Metódou PCR sme linearizovali vektor a amplifikovali inzerty pre reakciu In-Fusion. 

Vektor bol linearizovaný pomocou primerov PIGIN_LIN_F (5’-GTGTATTCTATT 

TGATTGATAAGAA-3’) a PIGIN_LIN_R (5’-CTAGAAAACATGAATAACCAAATT-3’). 

Inzerty boli amplifikované pomocou 2 párov primerov: PIGIN_€FUS_F6A (5’-TGG 

TTATTCATGTTTTCTAGCCCCGAAAAGTGCCTAGAG-3’), PIGIN_€FUS_R6A (5’-

ATTTCCTTTTCTGCTAGTGGCGAAGGCC-3’) a PIGIN_€FUS_F6B (5’-CCACTAG 

CAGAAAAGGAAATGAACTTTGGGTGTC-3’), PIGIN_€FUS_R6B (5’-ATCAATCAAA 

TAGAATACACCGGGAATTCCTGCAGCCC-3’) (počiatočná denaturácia 98°C/5 min; 

35 cyklov: 1. denaturácia, 98°C/5 s; 2. anelácia, 63,3 °C/5 s; 3. polymerizácia 72°C/1,5 min; 

záverečná polymerizácia, 5 min). Na PCR amplifikáciu a linearizáciu sme použili sadu 

Phire Plant Direct PCR Master mix (ThermoFisher Scientific). 

Produkty PCR boli extrahované z 1 % agarózového gélu pomocou sady Gel/PCR DNA 

Fragments kit (Geneaid). Konštrukt DNA pre nadexpresiu DEK1 sme získali In-Fusion 

klonovaním inzertov do linerizovaného vektora s využitím sady In-Fusion® Snap Assembly 

Master Mix (Takara). Konštrukt DNA pre nadexpresiu DEK1 sme transformovali do chemicky 

kompetentných buniek Escherichia coli (kmeň HST08, Takara), ktoré sme selektovali 

s využitím antibiotika ampicilín. Z nočnej kultúry bakteriálnych kolónií E. coli sme izolovali 
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rDNA pomocou sady QIAprep Spin Miniprep (Qiagen). Správnosť rekombinantného 

konštruktu DNA sme overili reštrikčným štiepením s využitím enzýmov HindIII a XhoI. 

Agarózovou gélovou elektroforézou sme analyzovali produkty reakcie. Za účelom izolácie 

väčšieho množstva rDNA sme rDNA z bakteriálnych buniek izolovali pomocou sady Qiagen 

Plasmid Midi Kit (Qiagen). Približne 100 µg rDNA sme štiepili reštrikčnou endonukleázou 

PmeI a po elektroforetickej separácii a analýze sme roztok rDNA precipitovali pomocou 

100 % etanolu a octanu sodného s molaritou 3 M a pH 5,2. Koncentráciu rDNA po štiepení 

a precipitácii sme spektrofotometricky analyzovali a následne použili na transformáciu 

protoplastov v PEG. 

Do pripravených protoplastov auxínovej reportérovej línie PpR2D2-2 

sme transformovali pripravený konštrukt DNA pre nadexpresiu DEK1 a získaný konštrukt 

DNA pre deléciu DEK1 [7] za následnej selekcie a regenerácie transformovaných mutantných 

línií P. patens. Genomickú DNA sme z pletív mutantných línií P. patens izolovali pomocou 

sady DNeasy® PowerPlant® Pro Kit (Qiagen) a genotypizovali pomocou sady Phire Plant 

Direct PCR Master mix (ThermoFisher Scientific). Na PCR genotypizáciu auxínových 

reportérových línií s deléciou DEK1 sme na overenie delécie génu DEK1 použili primery aF a 

bR (anelácia 64 °C). Na overenie 5´ inzercie sekvencie pre rezistenciu na antibiotiká (ATB) 

sme použili primery cF a 35S rev (anelácia 61,6 °C) a na overenie 3´ inzercie tejto sekvencie 

sme použili primery dR a TermFor (anelácia 63,4 °C). Na overenie inzercie hygromycínovej 

kazety rezistencie sme použili primery eF a hR (anelácia 63,4 °C; 67,7 °C) [7]. Na PCR 

genotypizáciu auxínových reportérových línií s nadexpresiou DEK1 sme na overenie 5´ 

inzercie použili primery PIG1br5_F (5´-GCCCTGAATGTACTTCCCATTTCTA-3´) a 

ZmUbiq_R (5´- GAGAACACATGCACACTAAAAAGAT-3´) (anelácia 63,4 °C) a na 

overenie 3´ inzercie sme použili primery TermRev_F (5´-ATGCTCAACACATGAGCGAA-

3´) a PIG1Lf5_R (5´- GCAGCATAAAAACCAATCTGGGAATAGC-3´) (anelácia 63 °C). 

Podmienky PCR pri genotypizácii mutantných auxínových reportérových línií boli také isté 

ako som uviedla vyššie, až na rozdielne anelačné teploty. 

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou metódy PCR sa nám podarilo linearizovať vektor (4,9 kb) a amplifikovať 

inzert, ktorý pozostával z dvoch fragmentov o veľkosti 4,4 kb a 3,9 kb (obr. 1.A, 1.B). 

 



 

618 
 

 

 
Obr. 1. Elektroforetogramy produktov PCR (A) Linearizovaný vektor (V). (B) Inzerty (IA, IB). (C) 

Fragmenty DNA ako výsledok reštrikčnej reakcie bakteriálnej kolónie (3). (D) Fragmenty DNA ako výsledok 

reštrikčnej reakcie bakteriálnych kolónií (1 – 8). Marker GeneRulerTM 1 kb DNA Ladder (L) 

 

Klonovaním In-Fusion sme dosiahli fúziu inzertov s vektorom za tvorby konštruktu 

DNA pre nadexpresiu DEK1. Po transformácii rDNA do buniek E. coli sme náhodne vybrali 

8 bakteriálnych kolónií, pri ktorých sme správnosť rDNA preukázali reštrikčným štiepením 

s využitím restriktáz XhoI a HindIII, ktoré rDNA štiepili na 3 fragmenty o veľkosti 8,2 kb, 

3,4 kb a 1,4 kb (obr. 1.D). Správnosť rDNA, ktorú sme izolovali vo väčšom množstve, 

sme preukázali reštrikčným štiepením s využitím restriktázy PmeI, ktorá rDNA poštiepila 

na 2 fragmenty o veľkosti 10,2 kb a 2,9 kb (obr. 1.C). Následne sme poštiepili 100 µg rDNA 

pre potreby transformácie protoplastov P. patens. 

Do protoplastov pripravených z línie PpR2D2-2 sa nám podarilo pomocou 

homologickej rekombinácie vložiť vytvorený konštrukt DNA pre nadexpresiu DEK1 

(obr. 2.A). Po transformácii, selekcii a regenerácii protoplastov sme jednotlivé transformanty 

genotypizovali metódou PCR (obr. 2.B, 2.C). Po genotypizácii sme získali 3 auxínové 

reportérové línie s nadexpresiou DEK1: PpDEK1-OE2-2/R2D2-2, PpDEK1-OE7/R2D2-2 

a PpDEK1-OE9/R2D2-2. 

Do protoplastov pripravených z línie PpR2D2-2 sme analogicky vložili konštrukt 

DNA pre deléciu DEK1 (obr. 3.A). Po transformácii, selekcii a regenerácii protoplastov 

sme jednotlivé transformanty genotypizovali metódou PCR (obr. 3.B – D). Po genotypizácii 

sme získali 1 auxínovú reportérovú líniu s deléciou DEK1: PpΔdek1/R2D2-2. 
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Obr. 2. Nadexpresia DEK1 v auxínovej reportérovej línií PpR2D2-2 (A) Schéma konštruktu DNA 

pre nadexpresiu DEK1. (B) Overenie 5´ inzercie konštruktu DNA pre nadexpresiu DEK1 (1,2 kb). (C) Overenie 

3´ inzercie konštruktu DNA pre nadexpresiu DEK1 (3,3 kb). Overené mutantné línie 2-2, 7, 9 sme označili ako 

línie PpDEK1-OE2-2/R2D2-2, PpDEK1-OE7/R2D2-2, PpDEK1-OE9/R2D2-2. Marker GeneRulerTM 1 kb DNA 

Ladder (L), NTC – negatívna kontrola (non-template control) 

 

 

 
Obr. 3. Delécia DEK1 v auxínovej reportérovej línií PpR2D2-2 (A) Schéma konštruktu DNA pre deléciu 

DEK1 [7]. (B) Overenie 3´ inzercie (dráha 2, 3; 1,4 kb) a 5´ inzercie (dráha 4, 5; 1,4 – 1,5 kb) sekvencie 

pre rezistenciu na ATB konštruktu DNA pre deléciu DEK1. (C) Overenie delécie DEK1 pomocou primerov 

aF a bR. (D) Overenie inzercie sekvencie pre rezistenciu na ATB (3,99 kb). Overenú mutantnú líniu A1 sme 

označili ako líniu PpΔdek1/R2D2-2. Marker GeneRulerTM 1 kb DNA Ladder (L), GeneRulerTM 100 bp Plus 

DNA Lader (L1), NTC – negatívna kontrola (non-template control), WT – divý typ P. patens 

 

V mutantných líniách s nadexpresiou DEK1 sme pozorovali tvorbu funkčných 

gametofórov s gametangiami a sporofytom. Pri DEK1 nadexpresorových mutantoch 

komplementujúcich deléciu DEK1 sa pozoroval vývin gametofórov s gametangiami, avšak 
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k tvorbe sporofytu nedošlo [7], čo mohlo byť spôsobené využitím nevhodného promótora, 

ktorý nezodpovedal endogénnemu expresnému vzoru. Naše mutantné línie mali zachovaný gén 

DEK1, čo naznačuje, že nadexpresia DEK1 neovplyvňuje prirodzený vývin P. patens. 

V prípade línie ΔDEK1/R2D2-2 sa nevytvárali gametofóry a vývin sa zastavil na úrovni 

2D protoném, rovnako ako pri Δdek1, čo je v súlade so zistením, že DEK1 je esenciálny 

pre 3D vývin P. patens [3, 7]. Obe tieto línie produkujú nadmerné množstvo nevyvinutých 

púčikov [7]. Absencia DEK1 v delečných mutantoch vedie k zvýšenej koncentrácii 

transkripčných faktorov APB, ktoré sú pozitívne regulované auxínom, čo vedie k zvýšenej 

tvorbe púčikov [3, 8], čo naznačuje interakciu DEK1 s auxínom. Interakcia auxínov a proteínu 

DEK1, ktorá sa zdá byť kľúčová vo fáze 3D rastu nie je známa, avšak reportérové línie 

pre auxínovú signalizáciu v P. patens nám umožnia študovať túto interakciu na bunkovej 

úrovni. Tento auxínový reportérový systém je veľmi citlivý a ponúka doposiaľ najpresnejší 

a komplexný obraz auxínovej aktivity v bunkách [10]. 

 

Záver 

Podarilo sa nám pripraviť mutantné auxínové reportérové línie s nadexpresiou 

a deléciou DEK1, ktoré predstavujú dôležitý vstupný materiál pre odhalenie vzťahu 

medzi auxínom a DEK1 počas vývinu vyšších rastlín, na ktorom sa v súčasnosti pracuje. 
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Abstract 

Effect of spironolactone on the inverse blood pressure profile in TGR rats 

The effects of angiotensin II on the 24-hour blood pressure (BP) rhythm are mediated directly through 

vasoconstriction or indirectly through aldosterone synthesis. We aimed to analyse the effect of aldosterone 

antagonist, spironolactone, on the inverse BP profile in TGR rats itself and in combination with high salt diet (1% 

in drinking water). BP was continuously measured by telemetry. Administration of spironolactone reduced BP 

during the light (204  3 mmHg vs. 191  3 mmHg, p = 0.004) but not in the dark phase of the day (191  2 mmHg 

vs. 183  4 mmHg, p = 0.086) without affecting 24-hour BP profile. High salt intake increased BP only during 

the dark phase, and the treatment with spironolactone had no effects. In addition, high salt intake reduced the 

spectral power of the 24-hour BP rhythm (p < 0.001) and shifted acrophase (p < 0.001). Our results showed that 

mineralocorticoid receptor antagonist, spironolactone, reduced BP but did not interfere with developing of the 

inverse BP profile in TGR rats. 

 

Keywords: RAAS; aldosterone, spironolactone; circadian rhythm; TGR rats 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Zvýšený tlak krvi (TK), hypertenzia, je jedným z najčastejších klinicky hodnotených 

rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Liečba hypertenzie je podmienená 

jej etiológiou, ktorá môže ovplyvňovať aj cirkadiánnu variabilitu TK. Zvýšená aktivita renín-

angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS), ktorý je dôležitým regulačným mechanizmom 

TK, vedie až k otočeniu 24-hodinového rytmu TK vzhľadom k frekvencii srdca (FS). Štúdie 

s blokátormi renínu, angiotenzín-konvertujúceho enzýmu a AT1 receptorov ukazujú, že ich 

aplikácia nielenže znížila TK, ale tiež obnovila inverzný 24-hodinový profil TK [1–3]. 

Biologický účinok AT1 receptorov vyvoláva priame vazokonstrikčné efekty, ale tiež stimuluje 

syntézu aldosterónu cez aldosterón syntázu a podieľa sa tak na regulácii TK. Je preto otázne či 

antagonisti AT1 receptorov normalizujú 24-hodinový profil TK priamo alebo nepriamo 

ovplyvnením syntézy aldosterónu.  

Vhodným animálnym modelom na štúdium mechanizmov podmieňujúcich vznik 

narušeného 24-hodinového profilu TK sú hypertenzné Ren-2 transgénne potkany (TGR 

mRen27). TGR potkany majú inverzný 24-hodinový profil TK vzhľadom k FS a tiež 
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lokomočnej aktivite, ktorý sa začína vyvíjať vo veku približne 5–6 týždňov v dôsledku 

aditívneho myšieho génu pre renín v ich genóme [4]. 

Cieľom našej práce preto bolo analyzovať vplyv antagonistu mineralokortikoidných 

receptorov (MR), spironolaktónu, na TK a jeho 24-hodinový inverzný profil prostredníctvom 

analýzy spektrálneho výkonu a akrofázy u TGR potkanov. Efekt spironolaktónu sme hodnotili 

aj v kombinácii s vysokým príjmom soli, ktorý zvyšuje TK a interferuje s aktivitou RAAS.  

 

Materiál a metódy 

V experimente sme použili dospelé samce hypertenzných Ren-2 transgénnych 

potkanov (TGR, n = 17, vek 12 týždňov), ktoré boli vystavené pravidelnému svetelnému 

režimu (12 hod svetlo/12 hod tma) s neobmedzenou dostupnosťou vody a potravy. Na začiatku 

pokusu, vo veku 12 týždňov sme zvieratám implantovali pod kožu spironolaktónové pelety, 

ktoré kontinuálne uvoľňujú spironolaktón v dávke 30 mg/kg/deň (Innovative Research of 

America, Sarasota, FL). Ako kontrolné potkany sme použili TGR potkany, ktorým bola 

vykonaná sham operácia. Od 10. dňa po aplikácii spironolaktónu sme zvieratám podávali soľnú 

diétu (1% soľ vo vode). Vplyv spironolaktónu na TK a jeho 24-hodinový rytmus sme hodnotili 

v dvoch fázach (Obr. 1). TK a FS boli merané pomocou telemetrie (DSI, USA) kontinuálne 

300 sekúnd s frekvenciou merania 500 Hz každých 15 min. 

Pomocou softvéru Chronos-Fit sme hodnotili parametre 24-hodinového rytmu TK, 

spektrálny výkon (významnosť 24-hodinového rytmu) a akrofázu (čas, kedy rytmus dosiahne 

maximálnu hodnotu) [5]. Štatistická analýza bola vykonaná pomocou nepárového t-testu a 

dvojfaktorovej analýzy variancie (faktory: spironolaktón a soľ, GraphPad Prism 8.4.3.686). 

 

 
 

Obr. 1. Priebeh experimentu TK, tlak krvi  

 

Výsledky a diskusia 

 U TGR potkanov sme pozorovali inverzný profil TK s vyššími hodnotami počas svetlej 

pasívnej fázy dňa a nižšími hodnotami počas tmavej aktívnej fázy dňa, čo bolo popísané v už 
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publikovaných prácach [3,6]. Na začiatku experimentu (deň 0) sme nezaznamenali 

signifikantné rozdiely medzi skupinami (Obr. 2A). Po deviatich dňoch, spironolaktón 

signifikantne znížil TK počas svetlej (204  3 mmHg vs. 191  3 mmHg, p = 0,004; Obr. 2B), 

ale nie tmavej (191  2 mmHg vs. 183  4 mmHg, p = 0,086; Obr. 2B) fázy dňa, čo je v súlade 

so známymi hypotenznými efektami spironolaktónu, ktorý vyvoláva zníženie objemového 

zaťaženia srdca a s tým súvisiace zníženie TK [7]. 

Vysoký príjem soli zvýšil TK počas tmavej fázy dňa  (193  3 mmHg vs. 228  6 

mmHg, p = 0,035; Obr. 2C), čo je v súlade s očakávaním [8]. Pozorované fázové zvýšenie TK 

v dôsledku vysokého príjmu soli bolo pozorované aj u soľ-senzitívnych Dahl potkanov, pričom 

tento efekt je možné vysvetliť viacerými hypotézami. Jednou z nich je zvýšená aktivita počas 

tmavej fázy dňa a s ňou súvisiaci zvýšený príjem soli a vody [8]. Okrem toho na zvýšenie TK 

počas tmavej fázy v dôsledku vysokého príjmu soli má významný vplyv zvýšená aktivita 

sympatikového nervového systému a jeho interakcia s RAAS [8]. V dôsledku zvýšeného 

príjmu soli je aktivita RAAS potlačená zvýšenou glomerulárnou filtráciou, ktorá znižuje 

sekréciu renínu, avšak u TGR potkanov je RAAS silne upregulovaný [3,4]. Prekvapujúco 

spironolaktón nemal vplyv na vzostup TK indukovaný soľou. Štúdia s eplerenonon (50 

mg/kg/deň, antagonista MR), ukázala protektívny účinok na zvyšovanie TK indukované 

vysokým príjmom soli u soľ-senzitívnych Dahl potkanov [9]. Štúdia porovnávajúca účinky 

spironolaktónu a eplerenonu ukázala podobné protektívne efekty, ak boli spironolaktón 

a eplerenón aplikované v rovnakej dávke [10].  

 

 
 

Obr. 2. Vplyv spironolaktónu na tlak krvi. A) Porovnanie skupín na začiatku experimentu v deň 0. B) 

Vplyv spironolaktónu na tlak krvi po 9 dňoch liečby. C) Vplyv spironolaktónu v kombinácii so soľou na 

tlak krvi po 20 dňoch Spiro – spironolaktón, NS – diéta s normálnym obsahom soli, HS – diéta s vysokým 

obsahom soli, # p = 0,086; * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

V prípade analýzy vplyvu spironolaktónu na FS sme nezaznamenli žiadne signifikantné 
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účinky (Obr. 3A) počas tmavej (399  9 úderov/min vs. 413  8 úderov/min) ani svetlej (352 

 5 úderov/min vs. 361  5 úderov/min) fázy dňa. Podobne ani vysoký príjem soli nemal vplyv 

na FS (Obr. 3B). Rovnaké výsledky na FS boli zistené aj u soľ-senzitívnych Dahl potkanov 

[11].  

 

 
 

Obr. 3. Vplyv spironolaktónu na frekvenciu srdca. A) Vplyv spironolaktónu na frekvenciu srdca po 9 

dňoch liečby. B) Vplyv spironolaktónu v kombinácii so soľou na frekvenciu srdca po 20 dňoch Spiro – 

spironolaktón, NS – diéta s normálnym obsahom soli, HS – diéta s vysokým obsahom soli 

 

Spironolaktón nemal vplyv na spektrálny výkon 24-hodinového rytmu TK po 9 (74,5  

10,4 vs. 67,4  5,8; Obr. 4A), ale vykazoval tendenciu k zníženiu (p = 0,061) po 20 dňoch (80,8 

 10,3 vs. 54,0  15,8; Obr. 4B). Vysoký príjem soli znížil spektrálny výkon TK u kontrolnej 

(80,8  10,3 vs. 6,8  1,8; p < 0,001; Obr. 4B) aj u spironolaktónovej (54,0  15,8 vs. 8,9  1,9; 

p < 0,001) skupiny. Predpokladáme, že znížený spektrálny výkon 24-hodinového rytmu TK 

bol dôsledok poklesu rozdielu TK medzi svetlou a tmavou fázou dňa, čo bolo spôsobené 

signifikantným vzostupom TK počas tmavej fázy v dôsledku zvýšeného príjmu soli.  

 

 
 

Obr. 4.Vplyv spironolaktónu na spektrálny výkon 24-hodinového rytmu tlaku krvi. A) Vplyv 

spironolaktónu na spektrálny výkon 24-hodinového rytmu tlaku krvi po 9 dňoch liečby. B) Vplyv 

spironolaktónu v kombinácii so soľou na spektrálny výkon 24-hodinového rytmu tlaku krvi po 20 dňoch 

Spiro – spironolaktón, NS – diéta s normálnym obsahom soli, HS – diéta s vysokým obsahom soli, *** p < 

0,001 
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Spironolaktón neovplyvnil akrofázu TK po 9 (4,9  0,3 hod vs. 5,2  0,5 hod; Obr. 5A) 

ani 20 (5,0  0,3 hod vs. 4,4  0,3 hod; Obr. 5B) dňoch aplikácie. Zvýšený príjem soli spôsobil 

podobný posun akrofázy TK u kontrolných TGR (5,0  0,3 hod vs. 21,0  0,5 hod; p = 0,001, 

Obr. 5B) aj u TGR so spironolaktónom (4,4  0,3 hod vs. 25,3  3,8 hod; p < 0,001; Obr. 5B). 

Posun akrofázy môže súvisieť s účinkami soli na supraoptické a paraventrikulárne jadrá, ktoré 

sú dôležité z hladiska regulácie TK, ale tiež s vyššie opísaným efektom soli na aktivitu RAAS 

[8]. 

 

 
 

Obr. 5.Vplyv spironolaktónu na akrofázu tlaku krvi. A) Vplyv spironolaktónu na akrofázu tlaku krvi po 

9 dňoch liečby. B) Vplyv spironolaktónu v kombinácii so soľou na akrofázu tlaku krvi po 20 dňoch Spiro 

– spironolaktón, NS – diéta s normálnym obsahom soli, HS – diéta s vysokým obsahom soli, biely blok – svetlá 

fáza dňa, šedý blok – tmavá fáza dňa, ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

Záver 

Aplikácia spironolaktónu neovplyvnila inverzný profil TK u TGR potkanov, avšak 

znížila TK počas svetlej fázy dňa. Zvýšený príjem soli mal významný vplyv na 24-hodinový 

rytmus TK, znížil jeho spektrálny výkon a posunul akrofázu. Spironolaktón v kombinácii so 

soľou nemal aditívne efekty na TK ani na jeho 24-hodinový rytmus. Inverzný profil TK u TGR 

potkanov teda nie je determinovaný biologickým účinkom MR, ale pravdepodobne iným 

postreceptorickým mechanizmom závislým od angiotenzínu II. 
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Abstract 

Phenotypic and genotypic analysis of bacteriophages of Klebsiella pneumoniae 

We isolated 6 bacteriophages from the Žilina and Petržalka wastewater. Phage titers ranged from 2.28 x 

109 to 1.65 x 1011 PFU/ml. The widest range of hosts was demonstrated by the bacteriophage Pet-KP940/6 which 

infected 75% of bacterial strains. The bacteriophage Pet-KP684/5 had the best adsorption efficiency (99.84%). 

The phage cocktail (Pet-KP684/5, Pet-KP940/6, Pet-KP931/7) showed a different inhibitory effect on the growth 

of selected bacterial strains within 24 hours cultivation. The growth of K. pneumoniae KMB-684 was best 

inhibited. The suitability of using isolated bacteriophages for therapeutic purposes will be confirmed by Next-

Generation Sequencing. 

 

Keywords: Klebsiella pneumoniae; bacteriophages; host specificity; antibiotic resistance  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rod Klebsiella patrí do čeľade Enterobacteriaceae, tvoria ho gramnegatívne, 

tyčinkovité, nepohyblivé  baktérie so schopnosťou tvorby polysacharidovej kapsule. Klinicky 

najvýznamnejším druhom je Klebsiella pneumoniae. Je to komenzál, ktorý sa  nachádza 

v gastrointestinálnom trakte, dýchacích cestách a na koži zdravých jedincov. Je spájaná s 

nozokomiálnymi infekciami, ale bežne sa vyskytuje aj v prostredí ako sú vodné nádrže, pôda, 

odpadové vody a povrch rastlín [1]. Väčšina infekcií spôsobených K. pneumoniae na celom 

svete sú oportúnne infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, ktoré sa označujú aj ako 

„klasické“ infekcie K. pneumoniae. Najbežnejšími prejavmi sú zápal pľúc, infekcie močových 

ciest, rán, z ktorých každý môže prerásť do bakteriémie [2]. Mimo nemocničného prostredia 

môže K. pneumoniae spôsobiť závažné, komunitne získané infekcie, akými sú zápal pľúc, 

endoftalmitída, nekrotizujúca fascitída, nehepatický absces, meningitída a pyogénny absces 

pečene [3]. 

Kombinácia génov v prídavnom genóme sa  medzi druhmi a patotypmi v rámci K. 

pneumoniae líši. Rozlišujú sa: oportúnne kmene, kmene rezistentné na karbapeném a 

hypervirulentné kmene. Prídavné gény sa môžu kombinovať a vytvárať tak nové patotypy ako 

je hypervirulentná karbapeném-rezistentná K. pneumoniae s kombinovanou hypervirulenciou 

a multirezistenciou [4].  
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V posledných rokoch rastie rezistencia na široké spektrum antibiotík. Nedávna štúdia 

ukázala, že karbapeném-rezistentná K. pneumoniae predstavuje z hľadiska chorobnosti 

a úmrtnosti najrýchlejšie rastúcu rezistenciu na antibiotiká v Európe [5]. Rapídna expanzia 

rezistencie na karbapeném u K. pneumoniae sa pripisuje získavaniu karbapenemázových 

enzýmov, ktoré v rôznej miere hydrolyzujú karbapenémy (posledná línia antibiotík) a ďalšie 

β-laktámové antibiotiká. Gény karbapenemáz sú asociované s mobilnými prvkami, ktoré sa 

môžu šíriť horizontálne, a to v rámci druhu rovnako ako aj medzi bakteriálnymi druhmi, čo aj 

uľahčuje ich rozsiahle šírenie [6 - 7].  

Cieľom práce bola izolácia a charakterizácia bakteriofágov schopných infikovať kmene 

K. pneumoniae s odlišnými sekvenčnými typmi, stanovenie ich  titra, hostiteľskej špecificity, 

adsorpcie a účinku fágového mixu na rast baktérií v mikrotitračných platničkách.  

 

Materiál a metódy 

Izolácia bakteriofágov z čističky odpadových vôd 

Cez bakteriologický filter s veľkosťou pórov 0,2 μm sme prefiltrovali 10 ml odpadovej 

vody. Následne sme pridali 10 ml 2x koncentrovanej LB pôdy a 2 ml príslušného bakteriálneho 

kmeňa. Zmes sme kultivovali na trepačke pri 37 ℃ cez noc (18 hodín). Zo zmesi sme pripravili 

fágový lyzát. 

Stanovenie hostiteľskej špecificity pomocou SPOT testu 

K 200 μl kultúry bakteriálneho kmeňa, sme pridali 3ml 0,5 % top agaru. Zmes sme 

vyliali na Petriho misky s tuhým LB médiom. Po zaschnutí vrchného agaru sme na misku 

kvapkali 10 μl fágového lyzátu s príslušným riedením. Misky sme  inkubovali v termostate pri 

teplote 37℃. Na druhý deň sme spočítali plaky a vypočítali titer bakteriofága. 

Stanovenie adsorpcie 

K 890 μl LB média sme pridali 100 μl 18-hodinovej kultúry príslušného bakteriálneho 

kmeňa a 10 μl fágového lyzátu (multiplicita infekcie MOI=0,01). Všetky vzorky sme 

stacionárne inkubovali v termostate pri teplote 37℃ po dobu 10 minút. Následne sme vzorky 

centrifugovali pri 8000 rpm, 5minút. Po centrifugácii sme supernatant prepipetovali do čistých 

skúmaviek a stanovili titer bakteriofága.  

Vplyv fágov na rast klebsiel v mikrotitračných platničkách 

Použili sme 96-jamkovú mikrotitračnú platničku, do ktorej sme napipetovali 10 μl 

príslušného riedenia fágového kokteilu (mix fágov  Pet-KP684/5, Pet-KP940/6 a Pet-KP931/7 

v pomere 1:1:1), 10 μl 18-hodinovej kultúry a 180 μl LB média. Pomocou prístroja Varioskan 

Flash (Thermo Scientific, USA) pri OD 600nm sa merala optická hustota každé dve hodiny po 
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dobu 24 hodín. Medzi jednotlivými meraniami sa platnička trepala pri 240 spm (shakes per 

minute) a celý čas sa kultivovala pri 37℃. Získané hodnoty sme spracovali a vytvorili sme 

obrázky zobrazujúce inhibíciu rastu určitého bakteriálneho kmeňa v prítomnosti fágového 

kokteilu. 

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme z čističiek odpadových vôd Žilina a Petržalka úspešne izolovali na 8 

indikátorových kmeňoch 6 bakteriofágov, ktorým sme následne stanovili titer a hostiteľskú 

špecificitu. Ako vidno v Tab.1, najvyšší titer (1,65 x 1011 PFU/ml) mal bakteriofág Pet-

KP684/5, najnižší (2,28 x 109 PFU/ml) Pet-KP940/6. Najširšie spektrum hostiteľov preukázal 

bakteriofág Pet-KP940/6, ktorý infikoval šesť z ôsmich testovaných kmeňov. Naopak najužšiu 

hostiteľskú špecificitu mal bakteriofág Za-KP970/4, ktorý infikoval iba jeden bakteriálny 

kmeň. Účinnosť adsorpcie testovaných fágov sa pohybovala od 99% do 99,84% (Pet-

KP684/5).  

 

Tab. 1. Titer bakteriofágov (PFU/ml) na vybraných bakteriálnych kmeňoch 

 

 Bakteriofág 

Bakteriálny kmeň Za-KP949/1 Za-KP954/3 Za-KP970/4 Pet-KP684/5 Pet-KP940/6 Pet-KP931/7 

1. ST 15  

(KMB-949) 

2,92 x 109 - - - 2,2 x 1010 - 

2. ST 340  

(KMB-939) 

- - - - - 5,15 x 108 

3. ST 584 

(KMB-954) 

3,16 x 1010 2 x 1010 2,12 x 1011 2,8 x 1010 2,54 x 1010 - 

4. ST 584 

(KMB-970) 

4,88 x 1010 4 x 1013 4,8 x 109 3,28 x 1012 1,32 x 1011 - 

5. ST 405 

(KMB-684) 

- 4 x 105 - 1,65 x 1011 - - 

6. ST 258  

(KMB- 940) 

- - - - 2,28 x 109 - 

7. ST 11 

(KMB- 931) 

- - - - 1,25 x 104 2,05 x 1010 

8. ST 258 

(KMB- 935) 

- 1,6 x 103 - - 7 x 103   6,5 x 108 

 

Fágový kokteil  inhiboval rast vybraných baktérií po dobu 24 hodín kultivácie s rôznou 

účinnosťou. Najlepšie bol inhibovaný rast baktérie KMB-684. V 24. hod.  hodnota absorbancie 

ovplyvnených baktérií bola o polovicu nižšia ako hodnota absorbancie kontroly (Obr.1). Rast 

bol inhibovaný do 4. hodiny v prípade kmeňov KMB-949, KMB-935 a do 8. hodiny (KMB-

939, KMB-954, KMB-940). Potom nastala obnova rastu buniek. Veľmi nízky účinok kokteilu 

sme pozorovali v prípade kmeňa KMB-931, jeho rast bol inhibovaný iba 2 hodiny (Obr.2). 
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Multiplicita infekcie – MOI (MOI: 0,1; 1 a 10) nemala zásadný vplyv na schopnosť fágov 

inhibovať rast testovaných baktérií.  

 

 

 
Obr. 1. Ovplyvnenie rastu K. pneumoniae KMB-684 bakteriofágovým kokteilom (Pet-KP684/5, Pet-

KP940/6, Pet-KP931/7 

 

 

 
Obr. 2. Ovplyvnenie rastu K. pneumoniae KMB-931 bakteriofágovým kokteilom (Pet-KP684/5, Pet-

KP940/6, Pet-KP931/7 

 

Záver 

Z čističky odpadových vôd sa nám na podarilo úspešne izolovať 6 bakteriofágov, 

ktorým sme stanovili titer, hostiteľskú špecificitu a schopnosť adsorpcie. Najrozšírenejšie 
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spektrum hostiteľov mal bakteriofág Pet-KP940/6. Najlepšiu účinnosť adsorpcie mal 

bakteriofág Pet-KP684/5 (99,84%). Pripravený fágový kokteil (Pet-KP684/5, Pet-KP940/6, 

Pet-KP931/7) vykazoval rozdielny inhibičný účinok na rast vybraných bakteriálnych kmeňov 

v priebehu 24 hod. kultivácie. Fágový kokteil najlepšie inhiboval rast baktérie KMB-684. 

Bakteriofágy s vysokým fágovým titrom a širokým hostiteľským spektrom podrobíme 

sekvenovaniu a bioinformatickej analýze na potvrdenie ich vhodnosti použitia na terapeutické 

účely.  
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Abstract 

Quantification of Streptococcus agalactiae temperate phages by Droplet Digital PCR method 

Streptococcus agalactiae bacteria are opportunistic pathogens that can cause a serious infectious diseases 

of naonates, imunocompromised adults and elderly people. The most common diseases in adults are bacteremia, 

endocarditis, urinary tract and soft tissue infections while in neonates they mainly cause meningitis, bacteremia, 

pneumonia, sepsis and infectious skin diseases. Treatment of these infections is based on antibiotics. Due to  

increasing antibiotic resistance of these bacteria is phage therapy a suitable alternative of treatment. As a strictly 

lytic phage infecting S. agalactiae strains has not yet been identified, i tis necessary to focus on the study of 

tempered phages and their potential subsequent genetic modifications. 

 

Keywords: Streptococcus agalactiae; temperate phage; prophage; induction; ddPCR 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Baktérie Streptococcus agalactiae alebo streptokoky skupiny B (GBS, Group B 

Streptococcus) sú gram-pozitívne baktérie, ktoré sa zaraďujú medzi oportunistické patogény. 

Ako komenzálne baktérie sa nachádzajú u 5-35% zdravých dospelých jedincov v 

gastrointestinálnom a urogenitálnom trakte. GBS baktérie sú však tiež príčinou infekcií 

novorodencov, imunodeficientných dospelých ľudí a starších ľudí nad 65 rokov [1]. Prenatálny 

skríning žien odhalil, že 10-30% tehotných žien je kolonizovaných GBS baktériami [2]. 

Novorodenci sa najčastejšie nakazia buď prechodom cez kolonizované pôrodné cesty matky 

alebo vertikálnym prenosom baktérií z matky na dieťa [3]. 

V dôsledku zvyšujúcej sa rezistencie GBS baktérií na antibiotiká 

a v dôsledku  negatívneho vplyvu antibiotík na novorodenca pri ich podávaní tehotným ženám, 

sa uvažuje nad fágovou terapiou ako vhodnou alternatívou [4]. V genómoch GBS baktérií boli 

identifikované profágy, ktoré boli zaradené do jednotlivých skupín na základe genetickej 

podobnosti. Jedná sa o funkčné temperované fágy, ktorých genóm je delený do klasických 

genetických modulov [5]. Fágová terapia využíva striktne lytické fágy, avšak doposiaľ nebol 

identifikovaný žiaden lytický fág infikujúci kmene GBS. Je preto potrebné sa zamerať na 

indukciu temperovaných fágov z bakteriálnych genómov a ich následnú genetickú 

modifikáciu. 
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 K indukcii profágov môže dochádzať buď spontánne alebo v dôsledku nepriaznivých 

podmienok ako sú UV žiarenie, chemikálie, zmena pH a teploty. Tieto podmienky môžu viesť 

k poškodeniu bakteriálnej DNA. Hostiteľská bunka preto aktivuje SOS reparačný systém na 

opravu DNA, súčasťou ktorého je aj RecA proteín, zodpovedný za štiepenie CI represora 

lytických génov. Výsledkom je  vyštiepenie profága z genómu hostiteľa za pomoci excizionázy 

(Xis)  a/alebo integrázy (Int) a transkripcii lytických génov z fágového promótora PR [6]. 

 Cieľom predkladanej práce bola indukcia profágov z genómov GBS a následná 

kvantifikácia fágovej DNA pomocou metódy ddPCR (Droplet Digital PCR), nakoľko využitie 

konvenčných mikrobiologických metód nebolo dostačujúce.   

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene a kultivácia 

 V práci sme využili klinické kmene S. agalactiae izolované z pacientov Univerzitnej 

Nemocnice Staré mesto v rokoch 2016-2018 (Tab. 1), ktoré boli charakterizované 

v predchádzajúcom období.  

 Kultivácia kmeňov GBS prebiehala v tekutom THB (Todd Hewitt Broth) médiu 12-18 

hodín pri teplote 37 °C a kultivácia na tuhých THB médiách prebiehala 48 hodín pri teplote 

37 °C.  

 

Tab. 1. Použité bakteriálne kmene GBS 

 

Kmeň Sérotyp Sekvenčný typ Klonálny komplex Profágy 

KMB-572 VII ST-130 - B2, D2, E 

KMB-669 II ST-28 CC-19 D2 

 

Indukcia profágov a príprava fágových lyzátov 

 Pripravili sme 2% inokulum nočnej kultúry a kultivovali sme do OD600 = 0,4. Následne 

sme pridali mitomycín C v štyroch výsledných koncentráciách a kultivovali 3,5 hodiny v tme. 

Spontánna indukcia prebiehala v rovnakých podmienkach bez pridania mitomycínu C.   

 Fágové lyzáty sme pripravili z bakteriálnych kultúr po indukcii centrifugáciou pri 4 °C, 

20 minút a pri otáčkach 7690 x g. Supernatant sme prefiltrovali pomocou 0,45 µm 

membránového filtra do sterilnej skúmavky. 

 

Príprava vzoriek na PCR a ddPCR reakciu 

 Bunkové lyzáty sme pripravili centrifugáciou 500 µl nočnej kultúry buniek. Bunky sme 
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premývali chladenou redestilovanou vodou a 1x koncentrovaným PBS roztokom [7].  

 Fágové lyzáty sme opracovali 40 U DNázy I (ThermoFisher), pričom sme postupovali 

podľa priloženého návodu. Následne sme 10 µl DNázovaného fágového lyzátu pridali k 90 µl 

1% Tritonu X-100 a inkubovali 10 minút na 95 °C. Na záver sme lyzáty centrifugovali 10 

minút  

pri 12 400 x g.   

 Na ddPCR reakciu sme izolovali chromozomálnu DNA z 1,5 ml bunkovej kultúry 

pomocou kitu DNeasy Blood & Tissue (Qiagen) podľa návodu výrobcu a fágovú DNA sme 

izolovali z 1,5 ml fágového lyzátu podľa postupu výrobcu Norgen Biotek.  

 

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) 

 Reakcie boli pripravované do objemu 25 μl. Mastermix obsahoval vo výslednej 

koncentrácii 1x koncentrovaný pufor obsahujúci nanášaciu farbičku (DreamTaq Geen buffer), 

200 nM dNTP, 1 U  DreamTaq polymerázy, deionizovanú vodu, 200 nM forward a reverse 

primery špecifických pre gén fib a 80 nM primery špecifické pre gén ptl. K mastermixu sme 

pridávali 5 μl DNA templátu. 

 

Droplet Digital PCR (ddPCR) 

 Reakčný mix bol pripravovaný do objemu 21 μl a obsahoval 9,46 μl vody, 11 μl 

EvaGreen Supermixu QX200, 100 nM forward a reverse primer a 1,1 μl DNA templátu. 

Tvorba dropletov prebiehala v QX200 Droplet generátore zo 70 μl oleja a 20 μl vzorky. PCR 

reakcia prebiehala z 38 μl zmesi s dropletmi. Výsledky sme analyzovali pomocou QX200 

Droplet readeru a vyhodnocovali ich v programe QuantaSoft Analysis Pro.   

 

Výsledky a diskusia 

Cieľom tejto práce bola kvantifikácia temperovaných bakteriofágov indukovaných 

z genómov GBS pomocou mitomycínu C v rozličných koncentráciách. Na základe výsledkov 

získaných v predchádzajúcom období [8],  sme sa v práci zamerali na indukciu a kvantifikáciu 

profágov kmeňov KMB-572 a KMB-669. Profágy sme indukovali mitomycínom C vo 

výslednej koncentrácii 1 µg/ml, 2 µg/ml, 3 µg/ml a 4 µg/ml. Fágovú indukciu sme overili 

pomocou PCR reakcie so špecifickými primermi, navrhnutými na profágové gény jednotlivých 

fágových skupín. Na základe intenzity prúžkov sme pozorovali, že so zvyšujúcou sa 

koncentráciou mitomycínu C sa zvyšuje aj koncentrácia fágovej DNA vo vzorkách (Obr. 1).  

 



 

635 
 

 

 
Obr. 1. Detekcia indukovaných profágov skupiny D v DNázovaných fágových lyzátoch 

Dráhy: 1. Ladder, 2. PK, 3. 572 f.l. mitC 1 µg/ml, 4. 572 f.l. mitC 2 µg/ml, 5. 572 f.l. mitC 3 µg/ml,     

6. PK, 7. 669 f.l. mitC 1 µg/ml, 8. 669 f.l. mitC 2 µg/ml, 9. 669 f.l. mitC 3 µg/ml, 10. NK 

 

 Na základe predchádzajúcich výsledkov sa ukázalo, že využitie klasických 

mikrobiologických metód na kvantifikáciu fágov nie je v prípade indukovaných GBS fágov 

možné, v dôsledku slabej viditeľnosti plakov. Preto sme sa rozhodli kvantifikovať indukované 

fágy v jednotlivých vzorkách metódu ddPCR. Analýza prebiehala pomocou troch 

samostatných PCR reakcií. Prvá PCR reakcia obsahovala primery navrhnuté na časť dlts génu, 

špecifického pre GBS baktérie, ktorou sme overovali správnosť DNázovania fágových lyzátov. 

Na základe výsledkov ddPCR sme stanovili koncentráciu bakteriálnej DNA v DNázovaných 

fágových lyzátoch v priemere 103 kopií/ml vo všetkých vzorkách, na základe čoho sme 

konštatovali úspešné DNázovanie. Druhá a tretia PCR reakcia obsahovala primery špecifické 

pre markerové gény ptl (phage terminase large subunite) a fib (tape tail measure protein) 

profágov skupiny D. Výhodou metódy ddPCR je, že pre kvantifikáciu nie je potrebné 

porovnanie s pozitívnou kontrolou, ako pri qPCR. Nakoľko túto metódu v našom laboratóriu 

doposiaľ nikto nerobil, chceli sme si overiť presnosť výsledkov a optimalizácie metódy 

pomocou chromozomálnej DNA kmeňov KMB-572 a KMB-669. Zo získaných hodnôt sme 

vytvorili kalibračné krivky Poissonovej distribúcie dropletov pre každú PCR reakciu. Na 

základe hodnôt koeficientov determinácie R2 pre jednotlivé kalibračné krivky sme 

konštatovali, že naše získané výsledky sú presné a nastavenie experimentu je správne (Obr. 2A, 

B, C).  
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Obr. 2. Kalibračné krivky Poissonovej distribúcie dropletov chromozomálnej DNA kmeňov KMB-572 

a KMB-669 

 

Pri kvantifikácii fágovej DNA v DNázovaných fágových lyzátoch sme sa zamerali na 

porovnanie spontánnej indukcie oproti indukcii mitomycínom C. V rámci kmeňa KMB-572 

sme nepozorovali signifikantný rozdiel, kedy v prípade spontánnej indukcie bola koncentrácia 

106 fágov/ml a v prípade indukcie mitomycínom C bola koncentrácia 108 fágov/ml. Taktiež 

sme pozorovali, že koncentrácia fágovej DNA je približne rovnaká napriek zvyšujúcej sa 

koncentrácii mitomycínu C, okrem vzorky s koncentráciou mitomycínu 4 µg/ml, kde bolo 

vidieť mierny nárast indukovaných fágov (Obr. 3A). Naopak, pri kmeni KMB-669 sme 

pozorovali, že pomocou mitomycínu C sa indukovalo podstatne viac profágov z bakteriálneho 

genómu, ako pri spontánnej indukcii. Pre spontánnu indukciu sme z výsledkov stanovili 

koncentráciu 104 fágov/ml oproti indukcii mitomycínom C, kde bola koncentrácia 108 fágov/ml 

(Obr. 3B). Zvyšujúca sa koncentrácia mitomycínu C však tiež nemala vplyv na efektívnosť 

indukcie, rovnako ako v kmeni KMB-572 v prvých troch koncentráciách mitomycínu C.  

 

 

 

Obr. 3. Kvantifikácia fágovej DNA v DNázovaných fágových lyzátoch jednotlivých indukcií a porovnanie 

spontánnej indukcie s indukciou mitomycínom C 
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Záver 

 V našej práci sa nám podarilo indukovať a kvantifikovať profágy z kmeňov 

S. agalactiae, patriace do profágovej skupiny D. Pomocou ddPCR metódy sme zistili, že so 

zvyšujúcou sa koncentráciou mitomycínu C nedochádza k signifikantným zmenám 

v koncentrácii indukovaných fágov. Taktiež sme zistili, že v kmeni KMB-572 je spontánna 

indukcia takmer rovnako účinná ako indukcia mitomycínom C. Naopak v kmeni KMB-669 

sme dokázali, že indukcia mitomycínom C je výrazne účinnejšia oproti spontánnej indukcii.  
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Abstract 

Expression and purification of tail fiber proteins of bacteriophages infecting bacterial Enterobacteriaceae  

family 

The Cronobacter genus consists of a diverse group of gram-negative bacteria, which comprises seven 

species. These bacteria are regarded as opportunistic pathogens and they are implicated in infant infections, 

causing meningitis, necrotizing enterocolitis, bacteremia or sepsis. In our work we tend to improve enrichment 

step in Cronobacter detection. In this regard we cloned genes encoding tail fiber proteins into expression vector 

pET28B+. Protein expression was followed by IMAC purification steps and we successfully prepared T7gp17, 

DEV2gp17, Dev-CT-57gp40 and Dev-CD-23823gp41 proteins. In next work we used purified proteins in study 

of bindig ability of these proteins to their host cells.  The aim of our work was to show reliability of tail fiber 

proteins as afinity molecules. 

 

Keywords: Bacteriphage; Cronobacter; tail fiber proteins; expression, protein purification 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Patogény nachádzajúce sa v potravinách predstavujú hrozbu pre verejné zdravie ako aj 

ekonomiku, preto je nevyhnutné detegovať tieto patogény za účelom zníženia výskytu chorôb 

spôsobených kontaminovanými potravinami [1]. 

V štúdii, ktorá bola vedená vedcami z WHO, boli preverované prípady infekcie 

baktériami z rodu Cronobacter od roku 1961 až po rok 2008, pričom sa celosvetovo potvrdilo 

120 prípadov medzi deťmi do troch rokov [2]. Z hľadiska počtu prípadov tieto infekcie 

nevyzerajú znepokojujúco, väčšie obavy však vyvoláva závažnosť choroby, pričom 

k najzávažnejším dôsledkom patria záchvaty, opuch mozgu, hydrocefalus, vývinové vady [3] 

a asi 80% mortalita u pacientov s infekciou CNS [4].  

Primárnym determinantom fágovej špecificity je receptor viažuci proteín, ktorý 

sprostredkúva naviazanie viriónu na špecifický receptor prítomný na povrchu hostiteľskej 

bunky. RBP sú prítomné na vláknitých, predĺžených tail fiber alebo skrátených tail spike 

časticiach. RBP rozpoznávajú povrchové časti, ku ktorým patria polysacharidy (kapsula, 

biofilmová matrix, lipopolysacharidy), proteíny, pily alebo flagela [5]. Vysoká špecificita 

týchto molekúl je dôležitým predpokladom ich využitia ako afinitných molekúl. 
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V našej práci sme využívali bakteriofágy infikujúce rod Cronobacter vyizolované na 

našom pracovisku. Hlavným cieľom našej práce bola expresia a purifikácia fágových tail fiber 

proteínov a ich využitie na zefektívnenie detekcie baktérií. 

 

Materiál a metódy 

Pri práci sme používali bakteriálne kmene E. coli DH5α, E. coli BL21(DE3), 

Cronobacter dublinensis LMG 23823, Cronobacter turicensis 290708/7, Cronobacter 

sakazakii LMG 5740. Do expresného vektoru pET258B+ sme klonovali gény kódujúce tail 

fiber proteíny z vybraných bakteriofágov infikujúcich baktérie čeľade Enterobacteriaceae. 

Konkrétne išlo o gén T7gp 17, Dev-CD-23823gp41, DEV-CT57gp40 a DEV2gp17 

(naklonované v predošlej práci). Pri práci sme vytvorili aj konštrukty s génmi pre tail fiber 

proteíny z bakteriofágov VP1, VP3 a VP4 s použitím rovnakého vektora. 

Príprava konštruktov: 

Konštrukty pET28-DEV2gp17, pET28-T7gp17, pET28- Dev-CD-23823, pET28-Dev-

CT57 boli pripravené na našom pracovisku v predchádzajúcom období. Ďalšie konštrukty, 

pET28-VP1, pET28-VP3 a pET28-VP4, sme vytvorili pomocou in-fusion klonovania (In-

Fusion® HD Cloning Kit, Takara Bio), pričom vektor sme linearizovali pomocou PCR reakcie 

(fw GCCGCTGCTGTGATGATGATGATGATGG, rv CGGGATCCGAATTCGAGCT) a inzerty 

sme produkovali PCR amplifikáciou z templátu, ktorým bol príslušný fágový lyzát. Primery 

pre VP1 (fw CATCACAGCAGCGGCATGCACACCTGGGCTGGTG, rv CGAATTCGGATCCCG 

TTATTTAGTTGTATACGTGCAAATCTCTTCCGGCGTGAT) a VP4 (fw CATCACAGCAGCG 

GCATGACCACTTCAACCTGGCAAC, rv CGAATTCGGATCCCGTTATTTAGCAACGTAAGT 

ACATACCGTTTCTGGCG) použité v reakciách  mali k vektoru homologické 5´ konce, ktoré 

umožnili fúziu PCR produktov v následnej in-fussion reakcii. Pripravenými konštruktami sme 

transformovali bunky E.coli Dh5α. Narastené kolónie sme overili PCR reakciou, z pozitívnych 

klonov sme izolovali plazmidovú DNA a tou sme následne transformovali bunky E. coli 

BL21(DE3). 

Expresia a purifikácia proteínov:  

Klony, ktoré obsahovali rekombinantné plazmidy, sme využili na expresiu  tail fiber 

proteínov. Expresiu v bunkách E. coli BL2(DE3) sme indukovali pomocou IPTG vo výslednej 

koncentrácii 1 mM 2-4 hodiny pri 28℃ resp. 37℃. Na homogenizáciu buniek sme využili 

ultrazvukový homogenizátor Bandelin Sonopuls Ultrasonic Homogenizers (Lambda Life) so 

sondou  KE76 a pre purifikáciu cieľového proteínu a jeho získanie zo supernatantu sme použili 

kolónky Protino Ni-TED 2000 (Macherey-Nagel). Pred použitím sme kolónky kalibrovali 
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pomocou ekvilibračného roztoku (50 mM Tris HCl 7,5pH,  300 mM NaCl, 10% glycerol). Na 

elúciu proteínu sme použili ekvilibračný roztok s prídavkom 500 mM imidazolu. Zvyšky 

imidazolu sme odstránili dialýzou proti ekvilibračnému roztoku. čPurifikované proteíny sme 

následne zakoncentrovli dialýzou proti ekvilibračnému roztoku s prídavkom glycerolu do 

konc. 50%.  

Stanovanie koncentrácie proteínov:  

Koncentráciu proteínov sme stanovovali pomocou Bradfordovej metódy, pričom sme 

používali Protein Assay Dye Reagent Concentrate (BioRad) a ako štandard sme použili 

riedenia BSA proteínu. Absorbanciu sme merali pomocou prístroja Tecan INFINITE M100 

PRO a z kalibračnej krivky proteínového štandardu sme vypočítali koncentrácie proteínov. 

Väzba proteínov na bunky: 

1 ml bakteriálnej kultúry pri OD600= 1 sme scentrifugovali a pelet sme rozsuspendovali v 180 

μl ekvilibračného roztoku. K bunkám sme pridali 20 μl proteínu a vzorky sme inkubovali pri 

37 °C. Po inkubácii sme vzorky scentrifugovali a supernatant sme analyzovali metódou SDS-

PAGE. Ako kontrolu sme použili proteíny bez pridania buniek. SDS-PAGE gély sme 

analyzovali pomocou programu GelAnalyzer (GelAnalyzer 19.1 (www.gelanalyzer.com) by 

Istvan Lazar Jr., PhD and Istvan Lazar Sr., PhD, CSc). 

Imobilizácia proteínov na magnetické guličky: 

K 20 μl proteínu rozsuspendovaného v 180 μl ekvilibračného roztoku sme pridali 20 μl 

magnetických guličiek. Magnetické guličky s naviazaným proteínom sme dvakrát premyli 

ekvilibračným roztokom, rozsuspendovali v 50 μl TE roztoku a analyzovali metódou SDS-

PAGE. Proteíny sme imobilizovali v prostredí ekvilibračného roztoku (Ekv) resp. Tris roztoku 

(Tris) a ako kontrolnú vzorku (K) sme použili proteín bez pridania magnetických guličiek. 

 

Výsledky a diskusia 

Expresia a purifikácia proteínov: 

V tejto práci sme exprimovali tri proteíny, pričom na obr. 1 je zobrazený T7gp17 tail 

fiber proteín s jednotlivými elúciami a premývacou fázou. V dráhe s premývacou fázou nie je 

prítomný žiaden proteín vo veľkosti proteínu T7gp17, čo značí o dobrej afinite proteínu s His-

tag značkou na matricu kolónky a pri elúcii je najvyššia koncentrácia proteínu práve pri elúcii 

1 (Obr. 1A). Rovnaký spôsob purifikácie sme zvolili aj v prípade proteínu Dev2gp17 (Obr.2B). 

Expresia z konštruktov pET2-VP1, pET2-VP3 a pET2-VP4 však nebola úspešná. 
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Obr. 1. Purifikácia tail fiber proteínov Proteín T7gp17 (vpravo)  dráha 1-premývacia fáza, dráha 2-6-elúcia, 7 

veľkostný štandard; Proteín Dev2gp17 (vľavo) dráha 1-5-elúcia, 6 veľkostný štandard 

 

Väzba proteínov na bunky: 

K bakteriálnej kultúre sme pridali proteíny podľa postupu a po inkubácii sme frakciu 

s nenaviazaným proteínom sme analyzovali pomocou SDS-PAGE. Gél sme následne 

analyzovali pomocou programu GelAnalyzer (Obr. 2).  

 

 

 
Obr. 2. Väzba T7 tail fiber proteínu na bunky Dráha 1-2. bunky E. coli XL1, dráha 3-4. bunky E. coli DH5α, 

dráha 5-6. bunky Cronobacter dublinensis 23823, dráha 7. kontrola (T7 proteín), dráha 8. veľkostný štandard 

 

Na obr. 3 je znázornený percentuálny pokles množstva proteínu vo vzorkách 

s jednotlivými bunkami v porovnaní s kontrolou. V práci Pápayová (2020) bola pozorovaná 

vysoká afinita T7gp17 proteínu na bunky DH5α, čo sa nám podarilo potvrdiť. V našej práci 

sme väzbovosť tohto proteínu testovali na ďalšom kmeni E. coli XL1, pri ktorých bola väzba 

proteínu T7gp17 výrazne lepšia v porovnaní s proteínom Dev2-CD-23823gp41 (Obr. 3). 

V prípade proteínu Dev2-CD-23823gp41 s jednotlivými kmeňmi buniek E. coli je 

viditeľné, že proteín voči týmto bunkám nie je špecifický a viaže sa iba vo veľmi malom 

množstve, pričom pri bunkách C. dublinensis 23823 je viditeľný nepatrne väčší úbytok, čo 
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potvrdzuje nízku afinitu týchto molekúl voči hostiteľským bunkám. 

 

 
 

Obr. 3. Percentuálny pokles množstva proteínu po imobilizácii na bunky 1. bunky E. coli XL1, 2. bunky E. 

coli DH5α, 3. bunky Cronobacter Dublinensis 23823, 4. Kontrola (proteín bez pridania buniek) 

 

Imobilizácia proteínov na magnetické guličky: 

Najlepšiu väzbu proteínov na magnetické guličky sme pozorovali v prítomnosti Tris roztoku, 

čo je najlepšie viditeľné na obr. 4 vo vzorkách s proteínom CT57. Pri tomto proteíne bola 

koncentrácia najnižšia, čo umožnilo pozorovať zakoncentrovanie proteínu v oboch roztokoch 

a tiež porovnanie účinnosti väzby v týchto roztokoch. V prípade ekvilibračného roztoku, 

ktorý obsahuje 300 mM NaCl, je väzba proteínu menej stabilná práve v dôsledku vysokej 

iónovej sily (obr. 4). V dráhach s T7 tail fiber proteínom produkovaným v bunkách V. 

natriegens sme nedosiahli žiadny signál z dôvodu nízkej koncentrácie tohto proteínu.  

 

 

 
Obr. 4. Imobilizácia tail fiber proteínov na magnetické guličky Dráha 1-3. tail fiber T7 produkovaný 

v bunkách E. coli BL21, dráha 4-6. tail fiber T7 produkovaný v bunkách V. natriegens, dráha 7-9. tail fiber Dev-

CD-23823gp41, dráha 10-12. tail fiber Dev-CT57gp40 
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Záver 

V našej práci sme úspešne naprodukovali tail fiber proteíny T7gp17, Dev2gp17, Dev-

CD-23823gp41 a Dev-CT57gp40 a zároveň sme potvrdili, že tail fiber proteín bakteriofága T7 

je vhodnou afinitnou molekulou. Pri tail fiber proteíne bakteriofágov infikujúcich baktérie rodu 

Cronobacter poukazujú nejednoznačné výsledky na nutnosť ďalšieho výskumu v oblasti ich 

využitia ako afinitných molekúl.  
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Abstract 

Cancer organoids represent patient-specific three-dimensional in vitro cell culture which preserves 

multiple tumor characteristics including patient response to the therapy. Therefore, cancer organoids are being 

considered as a potential tool for personalized medicine. Recently published protocols have described derivation 

of cancer organoids from breast tumor tissue. Here, we show derivation of breast cancer organoid model from 

ovarian metastasis of invasive lobular breast carcinoma and its application in pilot in vitro and in vivo drug testing. 

Results from drug testing corresponded with clinical response observed in the patient. Obtained results suggest 

that breast cancer organoids represent a suitable model for drug testing and have potential in personalized therapy.  

 

Keywords: cancer organoids; drug testing; patient-derived xenograft; personalized medicine 

 

Introduction and Objectives 

Cancer organoids are novel three-dimensional in vitro cell culture model derived from 

patient tumor tissue. Advantages of this model include preservation of patient-specific tumor 

features like histological and genetic profile, cancer cell heterogeneity or pharmacotherapy 

response, which make cancer organoids a significant model in pre-clinical and translational 

research [1]. Derivation of cancer organoids has been described in multiple cancer types 

including lung, liver, colorectal or bladder cancer. Recently, method has been adjusted for 

derivation of cancer organoids from breast tumor tissue [2, 3].  

Ability of cancer organoids to recapitulate patient response to the therapy support their 

use in personalized medicine. Currently emerging studies describe use of cancer organoids for 

drug testing, ranging from single case studies to more advanced drug screens [4, 5]. This 

approach can be beneficial for subsequent decisions on the most appropriate therapy. 

Furthermore, it can supplement treatment decisions based on other diagnostic approaches like 

genetic tests and gene expression analysis of patient tumor. However, breast cancer organoids 

are still relatively novel model thus the number of studies is limited. This work shows 

derivation of in vitro breast cancer organoids from metastasis of invasive lobular carcinoma, 

their following xenotransplantation and use for in vitro and in vivo personalized drug testing 

experiments. 
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Materials and methods 

Development of breast cancer organoids 

Breast cancer organoids were derived from patient tumor tissue of breast carcinoma or 

breast cancer-derived metastasis obtained at the time of surgery. All patients involved in the 

study has given informed consent. Tumor tissue was processed according to published 

literature for establishment of breast cancer organoid culture [2, 3]. Tumor tissue was manually 

minced and incubated in Advanced DMEM/F12 medium (Thermo Fisher Scientific) 

supplemented with collagenase from Clostridium histolyticum (Sigma-Aldrich) for 1 hour at 

37°C. Advanced DMEM/F12 medium was supplemented with penicillin/streptomycin 

(Biotica/PAA Laboratories GmbH), amphotericin B (Sigma-Aldrich), HEPES (Invitrogen) and 

Glutamax (Invitrogen). Filtered cell suspension was centrifuged for 5 min at 1500 rpm and 

obtained cell pellet was washed with Advanced DMEM/F12 medium and centrifuged for 5 min 

at 1500 rpm. Cell pellet was re-suspended in cold BME Type 2 (R&D Systems) and seeded 

into 6-well plates (Greiner Bio-One GmbH) in drop-like structures. Breast cancer organoids 

were cultured in breast cancer organoid medium composed of following reagents: Advanced 

DMEM/F12 medium (Thermo Fisher Scientific), Nicotinamide (Sigma-Aldrich), N-

acetylcysteine (Sigma-Aldrich), B27 (Gibco), SB202190 (Sigma-Aldrich), Y-27632 

(Abmole), A83-01 (Tocris), Noggin (Peprotech), EGF (Peprotech), FGF10 (Peprotech), FGF7 

(Peprotech), Neuregulin 1 (Peprotech), R-spondin 3 (R&D Systems), Primocin (Invitrogen), 

Glutamax (Invirogen), HEPES (Invitrogen) and penicillin/streptomycin (Biotica/ PAA 

Laboratories GmbH). 

 

Cell viability assay and pilot in vitro drug testing 

Breast cancer organoids were passaged according to described protocols into single cell 

suspension and seeded in 5% BME Type 2 (R&D Systems) diluted in organoid culture medium 

into 96-well plate in concentration of 3000-4000 cells/well. After 5 days, breast cancer 

organoids were treated with everolimus (1 – 16 μM), crizotinib (0.01 – 100 μM), exemestane 

(0.01 – 100 μM) and letrozole (0.01 – 100 μM). Drugs were obtained from Sigma-Aldrich. 

Breast cancer organoids were treated for 6 days, and cell viability was measured using 

CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay (Promega Corporation). 

 

Patient-derived xenografts and pilot in vivo drug testing 

Breast cancer organoids were orthotopically bilaterally xenotransplanted into 4th 

mammary fat pad of SCID-beige (Charles River Laboratories) and NSG (Charles River 
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Laboratories) immune-deficient mice to generate patient derived xenografts (PDX). Tumor 

obtained from PDX mouse model was processed with collagenase from Clostridium 

histolyticum (Sigma-Aldrich) according to the protocol for establishment of breast cancer 

organoids and cell suspension was orthotopically bilaterally xenotransplanted into 3 NSG 

(Charles River Laboratories) mice. Estrogen pellet was transplanted subcutaneously at the back 

of the animal prior xenotransplantation to support tumor growth. Treatment started 45 days 

after xenotransplantation of tumor cells. Mice were treated either with vehicle or 1 mg/kg/day 

everolimus (Sigma-Aldrich) 5 days/week for duration of 4 weeks.  

 

Results and discussion 

Breast cancer organoid culture was established from metastasis of invasive lobular 

breast carcinoma located on ovary according to the protocol described in the Material and 

methods section (Fig.1).  

 

 
 

Fig. 1. Microscopic image of breast cancer organoids derived from ovarian metastasis of invasive lobular 

breast carcinoma 

 

Derived breast cancer organoids were followingly subjected to pilot in vitro drug testing 

using therapeutic agents selected according to results from genetic testing of the tumor: an 

mTOR (mammalian target of rapamycin) inhibitor everolimus, ALK (anaplastic lymphoma 

kinase) and ROS1 (c-ros oncogene 1) inhibitor crizotinib, and aromatase inhibitors exemestane 

and letrozole. Decrease in cell viability was observed upon the treatment with everolimus, 

crizotinib and exemestane but not letrozole. Decrease in cell viability upon everolimus 

treatment corresponded with the clinical response of the patient who initially responded to 

everolimus therapy but developed resistance over time. Breast cancer organoids were then 
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orthotopically xenotransplanted into immunodeficient mice to observe in vivo response to the 

therapy.  

Pilot in vivo drug testing involved mice patient-derived xenografts treated 

intraperitoneally with everolimus (1 mg/kg/day) or vehicle control 5 days/week for duration of 

4 weeks. Treatment started 45 days after xenotransplantation of tumor cells. Mice treated with 

everolimus showed reduced tumor volumes and reduced tumor weights compared to vehicle 

treated control which is in concordance with in vitro data. These results therefore suggest 

suitability of breast cancer organoid model for drug testing. 

 

Conclusion 

Breast cancer organoid culture was established from metastatic tissue of invasive 

lobular breast carcinoma. Cancer organoids were followingly subjected to pilot in vitro and in 

vivo drug testing with selected therapeutic agents. Results from pilot drug testing corresponded 

with clinically observed response. Breast cancer organoids thus represent patient-specific 

model suitable for drug testing and show potential in personalized medicine.  
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Abstract 

Study of phage coctail suitable for the treatment of UTIs caused by E. coli 

Urinary tract infections are frequent diseases and uropathogenic E. coli are the most common causes of 

UTIs. These infections are commonly treated with antibiotics, but we are increasingly confronted with antibiotic-

resistant bacteria. This problem needs alternative treatments, of which phage therapy has the greatest potential. In 

our work, we tested the effect of a phage cocktail on five uropathogenic strains. We demonstrated the inhibitory 

effect of bacteriophages in LB medium but also in artificial urine medium, which was used as a simulated 

environment of infection in the human body. 
 

Keywords: bacteriophages; phage coctail; uropathogenic; E. coli; urinary tract infection 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Infekcie močového traktu (urinary tract infections, UTI) sú časté ochorenia. Napr. 

v USA je ročne UTI diagnostikované u viac ako 10% žien a 3% mužov. Liečba UTI je čoraz 

ťažšia kvôli rýchlemu šíreniu antibiotickej rezistencie medzi gram negatívnymi baktériami. [1, 

2]. 

Najčastejším pôvodcom infekcií močového sú kmene Escherichia coli, ktoré sú 

príčinou približne 80% všetkých UTI. Väčšina infekcií sa začína, keď E. coli vstúpia do 

močových ciest cez vonkajší otvor močovej trubice a následne prechádzajú močovou trubicou 

až do lúmenu močového mechúra. U 0,4% prípadov patogény stúpajú ďalej močovodmi do 

obličiek, kde spôsobujú infekciu obličkovej panvičky, kalichov a kôry, ktorá vedie k vzniku 

pyelonefritídy. Ak sa infekcia nelieči, môžu sa patogény šíriť z obličky do krvi a spôsobiť 

bakterémiu, a ak je prítomná súbežná systémová zápalová reakcia, vzniká sepsa. [3 – 5] 

E. coli je gram negatívna baktéria, ktorá je súčasťou prirodzeného črevného 

mikrobiómu človeka, ale zároveň môže vyvolávať viaceré intestinálne a extraintestinálne 

ochorenia. Kmene, ktoré spôsobujú UTI sa nazývajú uropatogénne E. coli (UPEC). Na základe 

porovnania genómov a podľa fenotypových vlastností bolo identifikovaných sedem hlavných 

fylogenetických skupín E. coli a to A, B1, B2, C, D, E a F. Infekcie močového traktu spôsobujú 

najčastejšie kmene zaradené do fylogenetických skupín B2 a D. [6, 7] 

Liečbu UTI možno rozdeliť na antibiotickú liečbu a alternatívne metódy. Medzi 
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alternatívne stratégie v boji proti infekciám močového traktu patrí fágová terapia, v ktorej sa 

využívajú bakteriofágy schopné infikovať a eliminovať patogény spôsobujúce infekciu. Pri 

fágovej terapii sa na liečbu najčastejšie používajú koktaily viacerých fágov, aby sa zvýšila 

antimikrobiálna aktivita a znížilo sa riziko rozvoja fágovej rezistencie. Koktail obsahuje 

niekoľko fágov a je možné ho modifikovať tým, že pokiaľ sa cieľové baktérie stanú menej 

citlivé na koktail pôvodné fágy sa nahradia novými. [8 – 10] 

Hlavným cieľom našej práce bolo testovanie účinku fágového koktailu vytvoreného zo 

šiestich bakteriofágov voči uropatogénnym kmeňom E. coli spôsobujúcich infekcie močového 

traktu. 

 

Materiál a metódy 

V práci sme použili päť klinických uropatogénnych kmeňov Escherichia coli, ktoré boli 

izolované z moču v rokoch 2016 a 2018 pochádzajúce z klinických laboratórií HPL a Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave. Zároveň sme použili šesť bakteriofágov, ktoré boli izolované z 

odpadovej vody  na našom pracovisku v predchádzajúcom období (Tab. 1). 

 

Tab. 1. Zoznam fágov tvoriacich fágový koktail 

 

Názov fága Skrátený názov Čeľaď Rod 

vB-EcoM_KMB23 vKMB23 Myoviridae Tequatrovirus 

vB-EcoM_KMB26 vKMB26 Myoviridae Tequatrovirus 

vB-EcoM_KMB42 vKMB42 Myoviridae Tequatrovirus 

vB-EcoM_KMB43 vKMB43 Myoviridae Krischvirus 

vB-EcoP_KMB14 vKMB14 Autographiviridae Vectrevirus 

vB-EcoP_KMB47 vKMB47 Autographiviridae Vectrevirus 

 

Stanovenie hostiteľskej špecificity fágov na miskách s dvojitým agarom  

K 200 µl bakteriálnej nočnej kultúry sme pridali 5 µl 1 M CaCl2 a 5 ml vrchného agaru 

s teplotou 45°C a vyliali sme na Petriho misku s tuhou LB pôdou. Po stuhnutí vrchného agaru 

sme naniesli na povrch 10 µl riedení bakteriofágov (10-2, 10-4 a 10-6 riedenie). Misky sme 

inkubovali cez noc pri teplote 37°C. Nasledujúci deň sme spočítali jednotlivé plaky a určili 

titer fága. 

 

Stanovenie efektu fágového kokteilu na rast E. coli v LB médiu 

Schopnosť bakteriofágov inhibovať rast bakteriálnej kultúry sme testovali v 96 

jamkových mikrotitračných platniach. Do jamky sme pridali čerstvé LB médium s nočnou 

kultúrou baktérií s koncentráciou približne 1,6x108 CFU/ml (OD600=0,2) a fágový kokteil s 
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koncentráciou každého fága 3x107 PFU/ml (MOI=1), 3x108 PFU/ml (MOI=10) alebo 3x109 

PFU/ml (MOI=100) do objemu 200 μl. Na platni boli zahrnuté pozitívne kontroly rastu 

baktérií, negatívna kontrola fágového preparátu a negatívna kontrola LB média. Platňu sme 

inkubovali 24 hodín pri 37 °C a 180 rpm s meraním optickej denzity (OD) pri 600 nm každú 

hodinu v stroji VarioscanFlash (verzia softvéru 4.00.53). Účinok kokteilu sme testovali na 

piatich kmeňoch UPEC (Tab. 2). Merania sme zopakovali v triplikátoch. 

 

Stanovenie efektu fágového kokteilu na rast E. coli v umelom moči 

Schopnosť bakteriofágov lyzovať bakteriálnu kultúru v umelom moči sme testovali 

pomocou vyhodnotenia optickej denzity kultúry v 96 jamkovej mikrotitračnej platničke. 

Použili sme rovnaký fágový kokteil ako pri testovaní v LB médiu. Do jamiek sme namiešali 

umelý moč s nočnou kultúrou baktérií s koncentráciou približne 8x108 CFU/ml (OD600=1) a 

fágový kokteil s koncentráciou každého fága 3x107 PFU/ml (MOI=1), 3x108 PFU/ml 

(MOI=10) alebo 3x109 PFU/ml (MOI=100) do objemu 200 μl. Rozloženie platne a optickú 

denzitu sme merali za rovnako ako pri testovaní LB média. Testovali sme rovnaké kmene ako 

pri meraní v LB. Merania sme zopakovali v triplikátoch. 

 

Výsledky a diskusia 

Na začiatku bolo potrebné otestovať hostiteľskú špecifitu fágov, ktoré boli súčasťou 

fágového koktailu (Tab. 2). Zistili sme, že kmeň E. coli KMB-704 je rezistentný voči všetkým 

bakteriofágom z koktailu. Zvyšné štyri bakteriálne kmene boli lyzované vždy piatimi fágmi.  

 

Tab. 2. Účinnosť lýzy jednotlivých bakteriofágov na vybraných kmeňoch E. coli  

Vysvetlivky: * = turbídna lýza; ** = číra lýza pri riedení 10-4; *** = číra lýza pri riedení 10-6 

 

Kmeň/Fág vKMB-23 vKMB-26 vKMB-42 vKMB-43 vKMB-14 vKMB-47 

KMB-507 *** *** ** *** - * 

KMB-704 - - - - - - 

KMB-709 - *** ** *** *** *** 

KMB-718 - *** ** ** *** *** 

KMB-735 *** *** *** *** - *** 

 

Následne sme testovali efekt fágového koktailu v LB médiu a v médiu umelého moču. 

V LB médiu dosahovali pozitívne kontroly rastu baktérií bez pridaného koktailu hodnotu od 

0,5 po 0,75 OD a po pridaní koktailu nastala úplná inhibícia počas 24 hodín alebo nastal 

pozvolný nárast fág-rezistentných baktérií po 4-15 hodinách (Obr. 1 a Tab. 3). V médiu 



 

651 
 

umelého moču kontroly dosahovali nižšie hodnoty od 0,15 po 0,23 OD. Nižší nárast 

bakteriálnych kultúr mohol byť spôsobený nižším obsahom živín potrebných pre rast 

prítomných v médiu. Po pridaní koktailu taktiež nastala úplná inhibícia alebo začali rásť 

rezistentné baktérie po 7 hodinách (Obr. 2 a Tab. 4). V oboch médiách sa nám teda podarilo 

potvrdiť inhibičný efekt fágového koktailu. V médiu umelého moču mohli byť výsledky 

rozdielne pretože nedostatok živín pre rast baktérií a to mohlo znížiť inhibíciu. 

 

 

 
Obr. 1. Graf rastových kriviek bakteriálnych kmeňov bez pridania (●) a s pridaným (▲) fágovým 

koktailom v LB médiu 

 

Tab. 3. Výsledky efektu fágového koktailu v LB médiu – doba inhibície 

Vysvetlivky: - = bez inhibície; * = inhibícia <12 hod; ** inhibícia >12 hod a <24 hod; *** = inhibícia 24 hod 

 

 Číslo experimentu 

Bakteriálny 

kmeň 
1. 2. 3. 

MOI 1 10 100 1 10 100 1 10 100 

507 *** ** ** * *** *** *** ** *** 

704 - - - - - - - - - 

709 * * * * * * *** *** *** 

718 *** *** *** * * * *** *** *** 

735 * *** ** * *** *** *** *** *** 
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Obr. 2. Graf rastových kriviek bakteriálnych kmeňov bez pridania (●) a s pridaným (▲) fágovým 

koktailom v médiu umelého moču 

 

Tab. 4. Výsledky efektu fágového koktailu v médiu umelého moču – doba inhibície 

Vysvetlivky: - = bez inhibície; * = inhibícia <12 hod; ** inhibícia >12 hod a <24 hod; *** = inhibícia 24 hod 

 

 Číslo experimentu 

Bakteriálny 

kmeň 
1. 2. 3. 

MOI 1 10 100 1 10 100 1 10 100 

507 *** *** *** ** *** *** *** *** *** 

704 - - - - - - - - - 

709 * * * *** ** *** *** *** *** 

718 * * * *** *** *** *** *** *** 

735 * * * ** *** *** *** *** *** 

 

Záver 

V našej práci sa nám podarilo potvrdiť inhibičný účinok nami vytvoreného fágového 

koktailu na vybraných uropatogénnych kmeňoch E. coli. Fágový koktail účinkoval v LB médiu 

aj v médiu umelého moču. Z našich výsledkov je teda zjavné, že vybrané fágy by mohli byť 

použité vo fágovej terapii pri liečbe infekcií močového traktu. 
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Abstract 

Influence of galactoglucomannan oligosaccharides on the shoot growth of maize (Zea mays L.) under 

drought stress 

Biologically active oligosaccharides are obtained from plant cell wall polysaccharides and influence plant 

growth and development depending on the concentration used and the presence of growth hormones. 

Galactoglucomannan oligosaccharides (GGMOs) are one type of biologically active oligosaccharides that 

influence plant growth under normal conditions and also under biotic and abiotic stress. In our experiment, we 

focused on drought stress, which is a serious problem for plants due to global warming. Two different lengths of 

drought stress duration and effects of three concentrations of GGMOs were compared. The application of GGMOs 

proved to be effective in ameliorating the negative effects of drought on the above-ground part of the maize plants. 

Addition of GGMOs increased fresh and dry mass of stem and leaves of the maize under drought stress and the 

effects depended on their concentrations. 

 

Keywords: drought; fresh and dry mass; galactoglucomannan oligosaccharides; leaves; stem 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Koncept biologicky aktívnych oligosacharidov bol vyvinutý takmer pred 40 rokmi 

z objavu Albersheima a jeho kolegov [1]. Objav prezentoval, že špecifické oligosacharidové 

fragmenty uvoľnené ako produkty rozkladu polysacharidov bunkových stien prejavujú 

biologickú aktivitu pri opätovnej aplikácii na rastlinné bunky. Takéto oligosacharidy 

ovplyvňujú rast, morfogenézu a vývin rastlín, ako aj obranné reakcie [2, 3]. Mnohé 

oligosacharidy majú regulačné účinky podobné fytohormónom v rastlinách [3]. Interakcia 

biologicky aktívnych oligosacharidov s fytohormónmi pravdepodobne spustí špecifickú 

signalizačnú dráhu a následnú reguláciu procesov. Príkladom sú pektínové oligosacharidy, 

ktoré po pridaní do média rastlinných explantátov s určitým pomerom auxínu a cytokinínu, 

posunú hormonálnu rovnováhu smerom k cytokinínu potlačením účinku auxínu [3]. 

Medzi biologicky aktívne oligosacharidy patria galaktoglukomanánové oligosacharidy 

(GGMOs) získané z galaktoglukomanánových polysacharidov. GGMOs inhibujú predlžovanie 

segmentov hrachu stimulované auxínom [4, 5]. Anti-auxínová aktivita GGMOs súvisí 
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so zmenami aktivít peroxidázy, ktoré sú lokalizované v bunkových stenách [6]. Taktiež 

GGMOs stimulujú rast rastlín vystavených pôsobeniu stresu napr. kadmia [7] a vírusu 

tabakovej mozaiky [8]. 

Stres zo sucha spôsobuje zmeny na fyziologickej, morfologickej, biochemickej 

a molekulárnej úrovni rastlín. Reakcie rastlín na nedostatok vody závisia taktiež od dĺžky 

a závažnosti nedostatku vody, ako aj od druhu, veku a vývinového štádia rastliny [9]. 

Cieľom uvedenej práce bolo porovnanie vplyvu rôznych koncentrácií GGMOs 

aplikovaných na rastliny kukurice vystavené rôznej dobe trvania stresu zo sucha. Stanovili sme 

rozdiely v čerstvej a suchej hmotnosti stonky ako aj druhého asimilačného listu. 

 

Materiál a metódy 

Použili sme kukuričné zrná (Zea mays L., hybrid Luciana, ktorý je senzitívny na sucho), 

ktoré sme po dekontaminácii (4,7 % chlórnan sodný, 20 min) a 3-hodinovej imbibícii nechali 

klíčiť v navlhčenom perlite v tme tri dni. Po ich vyklíčení sme podobne veľké klíčence zasadili 

do záhradníckeho substrátu, v ktorom rástli 14 dní. Rastliny sme zalievali Hoaglandovým 

médiom [10] s prídavkom GGMOs v rôznych koncentráciách, pričom použité GGMOs boli 

získané enzymatickým štiepením polysacharidov z bunkových stien drevných pilín smreka 

[11]. Pracovali sme s 5 variantami: kontrola (rastliny rastúce za optimálnych podmienok 

zavlažovania), sucho (rastliny zalievané 50 % množstvom zálievky ako pri kontrole), 

GGMOs A (rastliny zalievané 50 % množstvom zálievky ako pri kontrole s prídavkom 

GGMOs v koncentrácii 10-8 M), GGMOs B (rastliny zalievané 50 % množstvom zálievky ako 

pri kontrole s prídavkom GGMOs v koncentrácii 10-7 M) a GGMOs C (rastliny zalievané 50 

% množstvom zálievky ako pri kontrole s prídavkom GGMOs v koncentrácii 10-6 M). 

Množstvo Hoaglandovho roztoku, ktorým sme rastliny zalievali, sme vypočítali podľa pôdnej 

kapacity. Rastliny sme zalievali v deň výsevu a potom na 3., 7. a 10. deň pestovania.  

Na stanovenie čerstvej hmotnosti stoniek a druhého asimilačného listu sme odobrali 

rastliny rastúce v uvedených podmienkach na 7. a na 14. deň. Čerstvý rastlinný materiál sme 

vysušili do konštantnej hmotnosti pri 105 °C a stanovili suchú hmotnosť stoniek a listov. 

Získané hodnoty sme štatisticky vyhodnotili pomocou testu Tukey na hladine preukaznosti 

P < 0,05 v programe Statistica. Dáta v grafoch sú uvedené ako priemer ± stredná chyba 

priemeru. 
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Výsledky a diskusia 

V čerstvej hmotnosti stoniek rastlín rastúcich 7 dní sme nezistili štatisticky preukazný 

rozdiel medzi jednotlivými variantmi (Obr. 1). Avšak, po 14 dňoch sucho spôsobilo zníženie 

čerstvej hmotnosti stoniek v porovnaní s kontrolným variantom (Obr. 1). Podobne aj aplikácia 

GGMOs najmä v koncentrácii 10-7 M ovplyvnila čerstvú hmotnosť stoniek až po 14 dňoch 

pestovania, pričom sme zaznamenali zvýšenie hmotnosti stoniek v porovnaní s rastlinami 

rastúcimi v suchu. 

 

 
 

Obr. 1. Čerstvá hmotnosť stonky po 7 a 14 dňoch pestovania rastlín v pôde s rozdielnou zálievkou 

Sucho – 50 % zálievka, GGMOs A – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-8 M, GGMOs B – 50 % 

zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-7 M, GGMOs C – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-6 M. 

Písmená nad stĺpcami v grafe označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

Podobne ako v prípade stoniek, ani v čerstvej hmotnosti 2. asimilačného listu sme 

na siedmy deň nezistili štatisticky preukazný rozdiel medzi jednotlivými variantmi (Obr. 2). 

Avšak po 14 dňoch pestovania sme zaznamenali negatívny účinok sucha na tento parameter 

(Obr. 2). Štatisticky preukazne vyššiu čerstvú hmotnosť 2. asimilačného listu porovnaní 

s variantom sucha sme zaznamenali vo variante GGMOs B (GGMOs v koncentrácii 10-7 M). 

Suchá hmotnosť stonky po 7 dňoch pestovania nebola výrazne ovplyvnená 

podmienkami pestovania (Obr. 3). Iba rastliny variantu GGMOs B (GGMOs v koncentrácii  

10-7 M) mali preukazne vyššiu suchú hmotnosť stoniek v porovnaní s rastlinami rastúcimi 

v podmienkach sucha. Naopak, po 14 dňoch pestovania mali rastliny všetkých variantov 

preukazne nižšiu suchú hmotnosť ako rastliny rastúce v kontrolných podmienkach (Obr. 3). Na 

14. deň kultivácie sme v suchej hmotnosti stoniek nezaznamenali rozdiel medzi variantom 

sucha a variantmi so zálievkou obsahujúcou GGMOs. 
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Obr. 2. Čerstvá hmotnosť 2. asimilačného listu po 7 a 14 dňoch pestovania rastlín v pôde s rozdielnou 

zálievkou 

Sucho – 50 % zálievka, GGMOs A – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-8 M, GGMOs B – 50 % 

zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-7 M, GGMOs C – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-6 M. 

Písmená nad stĺpcami v grafe označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

 
 

Obr. 3. Suchá hmotnosť stonky po 7 a 14 dňoch pestovania rastlín v pôde s rozdielnou zálievkou 

Sucho – 50 % zálievka, GGMOs A – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-8 M, GGMOs B – 50 % 

zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-7 M, GGMOs C – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-6 M. 

Písmená nad stĺpcami v grafe označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

Podobne ako v prípade suchej hmotnosti stonky, ani v suchej hmotnosti 2. asimilačného 

listu sme po 7 dňoch pestovania nezistili rozdiely medzi rastlinami rastúcimi v podmienkach 

sucha a v kontrolných podmienkach (Obr. 4). Po 14 dňoch pestovania mali rastliny rastúce 

v podmienkach sucha štatisticky preukazne nižšiu suchú hmotnosť 2. asimilačného listu ako 

rastliny rastúce v kontrolných podmienkach (Obr. 4). Iba rastliny variantu GGMOs B (GGMOs 

v koncentrácii 10-7 M) mali preukazne vyššiu suchú hmotnosť 2. asimilačného listu ako rastliny 

rastúce v podmienkach sucha. 
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Obr. 4. Suchá hmotnosť 2. asimilačného listu po 7 a 14 dňoch pestovania rastlín s rozdielnou zálievkou 

Sucho – 50 % zálievka, GGMOs A – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-8 M, GGMOs B – 50 % 

zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-7 M, GGMOs C – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-6 M. 

Písmená nad stĺpcami v grafe označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

V našich pozorovaniach sme zistili, že kratšie pôsobenie sucha (7 dní) neovplyvnilo 

biomasu stoniek a 2. asimilačného listu, preukazné rozdiely sme zistili až po dlhšom pôsobení 

(14 dní). Pozitívny účinok GGMOs na rast biomasy stonky a listu sme zaznamenali len pri 

aplikácii zálievky obsahujúcej GGMOs v koncentrácii 10-7 M. V rovnakej koncentrácii 

GGMOs stimulovali rast rastlín kukurice v prítomnosti ťažkého kovu – kadmia [7]. Na rozdiel 

od stresových podmienok GGMOs v nestresových podmienkach stimulujú rast v nižšej 

koncentrácii [7]. Podobne ako GGMOs, aj iné typy biologicky aktívnych oligosacharidov 

pozitívne vplývajú na rast rastlín v podmienkach sucha, napr. alginátové oligosacharidy 

stimulovali rast stonky do hrúbky ako aj čerstvú hmotnosť nadzemnej časti rastlín uhorky 

(Cucumis sativus L.) [12]. Avšak chitozánové oligosacharidy nemali vplyv na nárast čerstvej 

hmotnosti rastliny nohovca veľkolistého (Podocarpus macrophyllus (Thunb)), iba na 

predlžovanie nadzemnej časti rastliny [13]. Vďaka prirodzenému pôvodu GGMOs (bunkové 

steny rastlín) by sa mohli v budúcnosti využívať ako biostimulanty, ktoré nezaťažujú životné 

prostredie tak, ako umelé hnojivá. 

 

Záver 

Z výsledkov tejto práce vyplýva, že sucho vyvoláva negatívnu stresovú reakciu 

v rastlinách kukurice siatej. Rastliny rastúce v strese zo sucha sa vyznačovali znížením rastu 

jednotlivých orgánov nadzemnej časti. Aplikácia GGMO zmiernila negatívny vplyv sucha. 
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GGMO podporovali rast nadzemnej časť rastliny v strese zo sucha, pričom najúčinnejšie 

pôsobili na zvýšenie biomasy stonky aj listov v koncentrácii 10-7 M. 
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Abstract 

Influence of galactoglucomannan oligosaccharides on physiological and structural parameters of maize 

(Zea mays L.) under drought stress 

Drought stress affects many processes in the plant. It has a negative effect on the plant growth and affects 

plant production. Galactoglucomannan oligosaccharides, biologically active oligosaccharides, influence plant 

growth in relation to the concentration in which they are used and the conditions of plant growth. In our 

experiment, we focused on the effect of GGMOs on the physiological and structural parameters of the maize 

plants growing under the drought stress. The effects of GGMOs and drought were investigated after 7 and 14 days 

of the growth. The application of GGMOs mitigated the negative effects of drought on the leaf area of maize 

plants, concentrations of chlorophyll a and b and concentration of stoma on the leaves. The effects of GGMOs 

depended on their concentrations. 

 

Keywords: chlorophyll; drought stress; galactoglucomannan oligosaccharides; leaves; stoma 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Z poľnohospodárskeho a fyziologického hľadiska nastane stres zo sucha vtedy, keď sa 

množstvo vody dostupné pre rastliny v pôde zníži v dôsledku nízkej pôdnej vlhkosti. Iná 

definícia hovorí o stresu z nedostatku vody v tom prípade, keď je rýchlosť transpirácie 

z povrchu listov vyššia ako príjem vody koreňmi. Táto nerovnováha nastáva vtedy, keď je 

vodný potenciál pôdy nižší ako vodný potenciál koreňov rastlín. Vodný stres negatívne 

ovplyvňuje kvalitu rastlín a kvantitu poľnohospodárskeho výnosu. Reakcia rastlín na 

nedostatok vody závisí od dĺžky a závažnosti nedostatku vody, od druhu rastliny, veku a jej 

vývinového štádia. Vo všeobecnosti sa rastlina bráni adaptačnými procesmi ako vädnutie, 

stáčanie listov a žltnutie spodných listov [1]. Listy majú menšiu plochu a tým na nich dopadá 

nižšie množstvo slnečných lúčov. Sucho redukuje množstvo pigmentov potrebných na 

fotosyntézu a tým ovplyvňuje foto-biochemické reakcie rastlín. 

Galaktoglukomanány patria medzi hemicelulózové polysacharidy, ktoré sú štruktúrnou 

zložkou primárnych aj sekundárnych bunkových stien vyšších rastlín. Galaktoglukomanánové 
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polysacharidy podobne ako xyloglukány ovplyvňujú flexibilitu bunkovej steny rastlín [2]. 

Galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs) sa získavajú z galaktoglukomanánových 

polysacharidov a ovplyvňujú fyziologické procesy rastlín. Môžu stimulovať rast rastlín 

vystavených stresu, zvýšenej koncentrácii kadmia, v závislosti od rastlinného druhu 

a od použitej koncentrácie [3, 4]. V neprítomnosti stresového faktora závisí účinok GGMOs 

aj od načasovania ich aplikácie na rastliny a od interakcie s rastovými hormónmi [5 – 7].  

Cieľom tejto práce bolo stanoviť vplyv rozličných koncentrácií GGMOs 

na koncentráciu fotosyntetických pigmentov, množstvo prieduchov a plochu 2.  asimilačného 

listu kukurice siatej (Zea mays L.) rastúcej v strese zo sucha. 

 

Materiál a metódy 

V experimente sme použili kukuričné zrná (Zea mays L., hybrid Luciana, ktorý je 

senzitívny na sucho), ktoré sme po dekontaminácii (4.7 % chlórnan sodný, 20 min) 

a 3-hodinovej imbibícii nechali klíčiť v perlite navlhčenom vodou 3 dni v tme. Po ich vyklíčení 

sme podobne veľké klíčence zasadili do záhradníckeho substrátu, v ktorom rástli 14 dní. 

Rastliny sme zalievali Hoaglandovým médiom [8] s prídavkom GGMOs v rôznych 

koncentráciách, pričom použité GGMOs boli získané enzymatickým štiepením polysacharidov 

z bunkových stien drevných pilín smreka [9]. Pracovali sme s 5 variantami: kontrola (rastliny 

rastúce za optimálnych podmienok zavlažovania), sucho (rastliny zalievané 50 % množstvom 

zálievky ako pri kontrole), GGMOs A (rastliny zalievané 50 % množstvom zálievky ako pri 

kontrole s prídavkom GGMOs v koncentrácii 10-8 M), GGMOs B (rastliny zalievané 50 % 

množstvom zálievky ako pri kontrole s prídavkom GGMOs v koncentrácii 10-7 M) 

a GGMOs C (rastliny zalievané 50 % množstvom zálievky ako pri kontrole s prídavkom 

GGMOs v koncentrácii 10-6 M). Množstvo Hoaglandovho roztoku, ktorým sme rastliny 

zalievali sme vypočítali podľa pôdnej kapacity. Rastliny sme zalievali v deň výsevu a potom 

na 3., 7. a 10. deň pestovania. 

Po prvom a rovnako po druhom týždni pestovania sme odobrali rastlinný materiál na 

ďalšie spracovanie. Zmerali sme dĺžku a šírku listov z každého variantu a vypočítali sme 

plochu listov [10]. 

Pri príprave vzoriek na stanovenie koncentrácie fotosyntetických pigmentov sme najprv 

zhomogenizovali odobratý rastlinný materiál v trecej miske so zmesou MgCO3 a morského 

piesku v pomere 1 : 3. Následne sme získané vzorky premyli v 80 % acetóne a centrifugovali 

(10 min, 4 °C, zrýchlenie 8460 g). Zmerali sme absorbanciu na spektrofotometri (Libra S6, 
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Biochrom Ltd.) vo vlnových dĺžkach 663 nm, 646 nm, z nameraných hodnôt sme pomocou 

dostupných vzorcov vypočítali koncentráciu chlorofylu a a b [11]. 

Počet prieduchov sme zisťovali v svetelnom mikroskope (DMI3000 B Leica) v troch 

častiach listu – apex, stredná časť a báza a prepočítali množstvo prieduchov na cm2. Priesvitný 

lak sme naniesli na apex, strednú časť a bázu listu. Po zaschnutí sme otlačok pinzetou stiahli. 

Vo svetelnom mikroskope sme následne na lakových odtlačkoch spočítali množstvá 

prieduchov. 

Dáta sme štatisticky vyhodnotili pomocou testu Tukey na hladine preukaznosti P < 0.05 

použitím programu Statistica. Dáta v grafoch sú vyjadrené ako priemer ± stredná chyba 

priemeru. 

 

Výsledky a diskusia 

Po prvom týždni rastu rastlín kukurice sme medzi variantami pozorovali výrazné 

rozdiely vo veľkosti a tvare 2. asimilačného listu. Vo variante sucho sme zaznamenali 

zmenšenie listovej plochy v porovnaní s kontrolou (Obr. 1). Aplikácia GGMOs v koncentrácii 

10-7 M vyvolala štatisticky preukazné zväčšenie plochy listu v porovnaní so suchom. Podobný 

trend sme pozorovali aj v dvojtýždňových rastlinách. 

 

 

 
Obr. 1. Listová plocha 2. asimilačného listu po 7 a 14 dňoch pestovania rastlín  v pôde s rozdielnou 

zálievkou 

Sucho – 50 % zálievka, GGMOs A – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-8 M, GGMOs B – 50 % 

zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-7 M, GGMOs C – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-6 M. 

Písmená nad stĺpcami v grafe označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

Po 7 dňoch pestovania rastlín sme nezistili štatisticky preukazné rozdiely 

v koncentráciách chlorofylu a a b (Obr. 2). Po 14 dňoch pestovania sme zaznamenali pokles 
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koncentrácie chlorofylov a a b vo variante sucho v porovnaní s kontrolou (Obr. 2). Listy rastlín 

zalievané GGMOs v koncentrácii 10-7 M obsahovali dvakrát viac chlorofylov a a b ako listy 

rastlín variantu sucho. 

 

  
 

Obr. 2. Koncentrácia chlorofylu a  (A) a b (B) po 7 a 14 dňoch pestovania rastlín v pôde s rozdielnou 

zálievkou 

Sucho – 50 % zálievka, GGMOs A – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-8 M, GGMOs B – 50 % 

zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-7 M, GGMOs C – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-6 M. 

Písmená nad stĺpcami v grafe označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

Sucho preukazne znížilo koncentráciu prieduchov na strednej časti a na báze 

2. asimilačného listu po 7 dňoch pestovania v porovnaní s kontrolou (Obr. 3A). Vysokú 

koncentráciu prieduchov na apexe listu sme zaznamenali vo variantoch GGMOs A (GGMOs 

v koncentrácii 10-8 M) a GGMOs B (GGMOs v koncentrácii 10-7 M) a na strednej časti listu 

vo variantoch kontrola, GGMOs B (GGMOs v koncentrácii 10-7 M) a GGMOs C (GGMOs 

v koncentrácii 10-6 M). Aplikácia GGMOs v koncentrácii 10-7 M do pôdy rastlín preukazne 

znížila negatívny efekt sucha na koncentráciu prieduchov v oblasti bázy listu. 

Rozmiestnenie prieduchov na liste sa zmenilo po dlhšom pestovaní rastlín (na 14 deň). 

Koncentrácia prieduchov bola najvyššia na apexe listu a najnižšia na báze (Obr. 3B). 
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Nedostatočná zálievka vyvolala zníženie koncentrácie prieduchov na všetkých častiach listu 

v porovnaní s kontrolou. Aplikovanie zálievky obsahujúcej GGMOs v koncentrácii 10-7 M 

štatisticky preukazne zvýšilo koncentráciu prieduchov na všetkých častiach listu v porovnaní 

s listami rastlín rastúcich v podmienkach sucha. Rastliny všetkých troch variantov zalievaných 

GGMOs mali vyššiu koncentráciu prieduchov na báze ako rastliny variantu sucho. 

 

  
 

Obr. 3. Počet prieduchov 2. asimilačného listu v rôznych častiach (apex, stred a báza) na 7 (A) a 14 deň 

(B) pestovania rastlín v pôde s rozdielnou zálievkou 

Sucho – 50 % zálievka, GGMOs A – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-8 M, GGMOs B – 50 % 

zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-7 M, GGMOs C – 50 % zálievka + GGMOs v koncentrácii 10-6 M. 

Písmená nad stĺpcami v grafe označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti P < 0,05 

 

Podobne ako GGMOs aj chitozánové oligosacharidy zvyšovali koncentráciu 

chlorofylov a veľkosť listov rastlín heuchery (Heuchera kultivary Creme Brulee a Mahogany) 

pestovaných v podmienkach sucha [12]. Alginátové oligosacharidy zvyšovali koncentráciu 

chlorofylov listov rastlín uhorky (Cucumis sativus L.) v podmienkach sucha [13], pričom 

pôsobenie oboch typov oligosacharidov záviselo od použitej koncentrácie. 
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Záver 

Z výsledkov tejto práce vyplýva, že kratšie pôsobenie sucha (7 dní) negatívne 

ovplyvnilo veľkosť 2. asimilačného listu a množstvo prieduchov, ale neovplyvnilo 

koncentráciu fotosyntetických pigmentov. Dlhšie pôsobenie sucha (14 dní) malo výraznejší 

vplyv na všetky skúmané parametre. Zistili sme, že aplikácia GGMOs pozitívne ovplyvnila 

koncentrácie chlorofylu a a b, množstvo prieduchov a veľkosť listu, pričom najúčinnejšia 

koncentrácia GGMOs na zmiernenie negatívneho vplyvu sucha bola koncentrácia 10-7M. 
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Božena Smolková2 

 
1Comenius University in Bratislava,  Faculty of Natural Sciences, Department of Genetics, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovak republic; maria.urbanova@savba.sk 
2Slovak Academy of Sciences, Biomedical Research Center, Cancer Research Institute, 

Department of Molecular Oncology, Dubravska Cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovak republic 
3Slovak Academy of Sciences, Biomedical Research Center, Institute of Virology, Department 

of Tumor Biology, Dubravska Cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovak republic 

 

 

Abstract 

Epigenetic deregulation is one of the potential mechanisms driving epithelial-to-mesenchymal transition 

(EMT), responsible for aggressiveness and poor prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and other 

cancers. Here we investigated the role of DNA methylation in regulating the expression of selected EMT genes 

associated with PDAC progression in vitro. Four PDAC cell lines (BxPC-3, MIA PaCa-2, PANC-1, and SU.86.86) 

were exposed to subcytotoxic concentrations of hypomethylating agent decitabine (DAC). Subsequently, we 

analyzed promoter DNA methylation and gene expression of 15 EMT-associated genes. DAC-induced decrease 

of promoter DNA methylation correlated inversely with gene expression changes. More importantly, DAC 

efficiently reactivated all hypermethylation-silenced genes. Our results confirm the critical role of DNA 

methylation in PDAC progression, uncovering new targets for epigenetic drugs-containing combination therapy.  

 

Keywords: DNA methylation; epithelial-mesenchymal transition; decitabine; gene expression 

 

Introduction and Objectives 

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) represents more than 90% of all pancreatic 

cancers. In developed countries, it is estimated to become the second leading cause of cancer-

related deaths by 2030 [1]. High PDAC mortality is a consequence of its aggressive nature with 

early metastatic spread, resistance to conventional treatment, and late detection. Epithelial-to-

mesenchymal transition (EMT) is a dedifferentiating process that allows polarized epithelial 

tumor cells to undergo a series of morphological and epigenetic changes leading to a 

mesenchymal phenotype, increased migration capacity, invasiveness, and metastatic potential 

of PDAC cells [2, 3]. 

Aberrant DNA methylation is the predominant epigenetic change in cancer. It 

represents the covalent attachment of a methyl group to the C5 position of cytosines, catalyzed 

by DNA methyltransferase enzymes (DNMTs) [4]. In concert with other regulations, DNA 

methylation is a major epigenetic modification influencing gene activities. A common feature 

of the invasive form of PDAC is promoter hypomethylation, associated with aberrant 

expression of EMT-associated transcription factors (TFs) and hypermethylation of gene 
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encoding the epithelial marker E-cadherin [5, 6]. Loss of E-cadherin, key epithelial cell-cell 

adhesion molecule, is one of the EMT hallmarks. Decitabine (DAC) is a hypomethylating 

agent, which passively hypomethylates DNA by covalent inhibition of DNA methyltransferase. 

Being deoxycytidine analog, DAC incorporates into newly developed DNA strands during 

replication, where it is irreversibly bound to DNMTs [7]. Therefore, DAC-mediated inhibition 

is cell division-dependent, and fast-dividing cancer cells are more sensitive to DAC exposure.  

Our study aims to decipher the role of DNA methylation in regulating the expression 

of selected EMT genes and PDAC progression in vitro. Recently, epigenetic drugs (including 

DAC) have also demonstrated the potential to modulate cancer cells’ sensitivity to other forms 

of anticancer therapy. Therefore, we hypothesize that they could help to overcome PDAC 

resistance to treatment, the major obstacle in the clinical management of this deadly disease. 

 

Materials and methods 

Cell cultivation and exposure. We used four epithelial PDAC cell lines, three of them, 

MIA PaCa-2, PANC-1, and BxPC-3, derived from primary adenocarcinoma, the last one,  

SU.86.86 derived from liver metastasis (Fig. 1). All cells were cultivated at 37 °C and 

maintained in high-glucose DMEM medium supplemented with 10% fetal bovine serum, 2 

mM glutamine, and 10 μg/mL gentamicin. The cells were seeded on Petri dishes at a 250 × 103 

cells/dish density and subcytotoxic concentrations of DAC (6 – 8 μM, approximately IC20) 

were added every 24 h in a total of 72 h. 

 

 
 

Fig. 1. Comparison of PDAC cell lines PDAC cell lines show different morphology and proliferation (A). 

They also differ in global DNA methylation, which was analyzed as methylation of LINE-1 repetitive sequence, 

which represents a surrogate marker of global DNA methylation level (B) 

 

Quantitative RT-PCR (qRT-PCR). For analysis of gene expression, RNA was extracted 

from cell pellets using miRNeasy Mini Kit (Qiagen). NanoDrop® spectrophotometer was used 
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to evaluate RNA quality and quantity. 4 μg of total RNA were reverse transcribed by RT² First 

Strand Kit (Qiagen). qRT-PCR analyses of TWIST1 gene expression were performed with 

TaqMan® assays (Thermo Fisher Scientific) with HPRT1 gene used for normalization. All 

samples were analyzed in triplicates. qRT-PCR analysis of FN1, CDH2, NID2, BMP2, DSC2, 

and STEAP1 genes was performed with individually designed primers, using HPRT1 for 

normalization. QRT-PCR was carried out on a Bio-Rad CFX96 real-time PCR detection 

system. Samples with ct values over 35 were excluded from relative expression analysis, 

calculated using the 2−ΔΔCt method [8]. Statistical data analysis was applied to the dCt values.  

Pyrosequencing. For DNA methylation analysis, genomic DNA from affected PDAC 

cell lines was isolated using a FlexiGene DNA Kit (Qiagen). For sodium bisulfite treatment of 

2 μg DNA, EpiTect Bisulfite kit (Qiagen) was used, following manufacturer instructions. The 

kit enables the complete conversion of unmethylated cytosines to uracils, while methylated 

cytosines remain unaffected. DNA methylation profiles of 15 EMT-associated genes and 

methylation level of LINE-1 were assessed by pyrosequencing, carried out on a PyroMark Q24 

platform (Qiagen). Pyrosequencing assays were designed using the PyroMark assay design 

software (Qiagen). All methylation analyses were repeated twice. 

 

Results and discussion 

The promoter DNA methylation of 15 selected EMT-associated genes, including 4 TFs, 

differed between studied cell lines (Fig. 2). In general, low DNA methylation levels were 

detected for studied EMT-TFs, with methylation levels below 10%. However, TWIST1 gene in 

all cell lines and SNAI1 and SNAI2 in MIA PaCa-2 cells were highly methylated.  

 

 

 
Fig. 2. DNA methylation of EMT-associated genes Promoter DNA methylation of individual EMT-associated 

genes in parental samples is shown in percentage ± SD. EMT genes are divided into EMT-associated 

transcription factors (A), cadherins (C), functional genes typical for epithelial (B) or mesenchymal tissue (D) 
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Promoters regions of two cell lines, MIA PaCa-2 and PANC-1 cells were highly 

methylated, including FN1, BMP2, CDH2, NID2 and DSC2 genes. DNA methylation of the 

CDH1, OCLN and ITGA5gene was low in all analyzed cell lines. 

Due to mode of action and low stability, DAC was added daily for 3 days to allow cell 

division. Only seven highly methylated genes were analyzed for DAC-induced DNA 

methylation changes, given the hypomethylating effect of DAC (Fig. 3). DAC treatment 

efficiently decreased DNA methylation in all studied highly methylated genes. A significant 

decrease was found for all studied genes in MIA PaCa-2; TWIST1, CDH2, FN1, NID2, and 

DSC2 in PANC-1 cells; TWIST1, CDH2, and NID2 in BxPC-3 and TWIST1 in SU.86.86 cells. 

Except for STEAP1 gene expression of all studied genes increased significantly after DAC 

treatment.  

 

 
 

Fig. 3. DAC-induced changes in DNA methylation and gene expression DNA methylation (A-D) and gene 

expression (E-H) of selected EMT-associated genes before (CTRL) and after DAC treatment (DAC) for 

different cell lines (BxPC-3 – A,E; MIA PaCa-2 – B,F; PANC-1 – C,G and SU.86.86 – D,H) is shown in 

percentage ± SD for methylation, FC ± SD for expression respectively. Genes unexpressed in untreated control 

are presented as FC = 0. Significance of differences was assessed by Student t-test with Bonferroni or Tamhane 

post-hoc tests, and is presented by * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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In MIA PaCa-2 FN1 gene was significantly upregulated, in PANC-1 it was also DSC2 

gene. However,  in BxPC-3 cells, more than two-fold increase was found in CDH2, FN1, 

BMP2, and DSC2. Finally, in SU.86.86 cell line CDH2, FN1, BMP2, NID2, and DSC2 genes 

were upregulated. 

More importantly, DAC reactivated gene expression of all silenced genes (Fig. 4), 

including TWIST1 in all cell lines. Moreover, in the MIA PaCa-2 cell line STEAP1, CDH2, 

BMP2, NID2, and DSC2 were reactivated, in PANC-1 cells reactivation was detected in CDH2, 

STEAP1, BMP2. Significant upregulation was found also in genes with low methylation levels, 

independently of DNA methylation changes, e.g., FN1, BMP2, and DSC2 genes in BxPC-3, or 

CDH2, FN1, BMP2, and DSC2 genes in SU.86.86 cells. 

 

 
 

Fig. 4. Reactivation of methylation-silenced genes The increase of relative fluorescence after each cycle of 

qPCR corresponds to the amount of TWIST1 mRNA present in BxPC-3 (A), MIA PaCa-2 (B), PANC-1 (C), and 

SU.86.86 (D) cell line after exposure to DAC (DAC), relative to untreated controls (CTRL). Reactivation of 

other EMT-associated genes in MIA PaCa-2 (E) and PANC-1 (F) is shown on gel electrophoresis of qPCR 

products 

 

DNMT inhibitor DAC is a deoxycytidine analog typically used to reactivate gene 

expression silenced by promoter methylation [9]. We observed DAC-induced reactivation of 

all silenced genes in PDAC lines, and 13% decrease of DNA methylation only was sufficient 

to reactivate (BMP2 gene in PANC-1). DAC is able to induce gene expression changes also 

indirectly via demethylation of upstream genes, regulatory elements, or changes in histone 

modifications [10]. Low DNA methylation level of several upregulated genes in parental cell 

lines suggests an indirect effect of DAC on their expression. DNA methylation as one of the 

epigenetic regulatory mechanisms has a high impact on EMT genes expression and therefore 

we assume its role in PDAC progression. 
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Conclusion 

The regulatory function of DNA methylation in EMT gene expression was confirmed 

by DAC-induced reactivation of silenced genes.  The epigenetic landscapes were suggested to 

be implicated in the regulation of EMT plasticity and dynamic events underlying mesenchymal 

phenotypes responsible for hematogenous dissemination. Our work shed light on the role of 

DNA methylation in the gene expression regulation of several EMT-associated genes. DAC-

induced reactivation of silenced genes in PDAC has a critical translational impact. However, 

more studies are needed to investigate the efficacy of epigenetic drugs in synergy with other 

anticancer therapies and their possible off-target effects. 
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Abstract 

A study of the combined action of quercetin and caffeine 

Caffeine and quercetin are classified as phytochemicals, which are characterized by a large number of 

biomedical properties. They are used in the treatment or prevention of oncological and cardiovascular diseases, 

as well as Alzheimer's and Parkinson's diseases. Considering that the mentioned phytochemicals belong to 

antioxidants, we decided to determine their antioxidant and reducing properties. Using DPPH assay and Ferric 

Reducing Antioxidant Power assay, we determined the antioxidant and reducing activities of quercetin, caffeine, 

and their combination. Our results suggest that caffeine possesses mild, and quercetin possesses strong antioxidant 

properties. In the DPPH assay, the combination of caffeine and quercetin showed synergistic effect at lower 

concentrations. We did not observe significant reducing activities of caffeine, quercetin, or their combination. 

 

Keywords: caffeine; quercetin; DPPH assay; FRAP; combined effect 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rastliny sa používajú v medicínskej praxi už od počiatku civilizácie. Podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako 65 % svetovej populácie využíva lieky na rastlinnej 

báze ako súčasť liečebného procesu či prevencie voči ochoreniam. Aktívne látky izolované 

z rastlín majú okrem širokého spektra biomedicínskych vlastností aj výhodu v cenovej 

dostupnosti. Zároveň sa vyznačujú menším množstvom nežiadúcich účinkov v porovnaní 

so syntetickými liekmi [1]. Práve rastliny sú jedným z hlavných zdrojov biosyntézy 

sekundárnych metabolitov. Tieto fytozlúčeniny sú skvelým zdrojom liečiv, priemyselne 

dôležitých látok a tiež potravinárskych príchutí. Majú praktické využitie aj v oblastiach 

medicíny, farmácie a kozmetiky [2]. 

Kofeín (C) sa zaraďuje medzi najrozšírenejšie psychostimulanty na svete. Prítomný je  

v káve, čaji a čokoláde. Kofeín priaznivo pôsobí na zdravie človeka, podporuje trvalú 

kognitívnu výkonnosť a môže chrániť neuróny pred dysfunkciou a smrťou [3]. Bolo 

preukázané, že káva disponuje antioxidačnými a protizápalovými vlastnosťami, preto jej 

pravidelný príjem môže chrániť ľudí pred mnohými chronickými poruchami, vrátane 

kardiovaskulárnych chorôb, diabetes mellitus typu 2, obezity a niektorých typov rakoviny, 

predovšetkým rakoviny pečene. Mechanizmus, ktorý je základom týchto účinkov, je však 

zatiaľ nejasný [4]. Už spomínané antioxidačné vlastnosti kofeínu sú zodpovedné za jeho 

protizápalové a neuroprotektívne pôsobenie v organizme. Vychytáva reaktívne formy kyslíka 
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(ROS), čím znižuje oxidačné poškodenie v bunkách. Významnú úlohu má aj vo farmakológii, 

pretože zosilňuje účinok analgetík pri bolestiach hlavy a migrénach [5 – 6]. 

Ďalším rastlinným metabolitom s pozitívnymi účinkami je aj kvercetín (Q), ktorý je 

prítomný v každodennej strave človeka. Vzhľadom na to, že sa kvercetín javí ako silný 

antioxidant a vo vyšších koncentráciách ako prooxidant, môže mať pozitívny vplyv 

pri prevencii a zároveň liečbe onkologických ochorení. Výskum naznačuje, že kvercetín je 

schopný inhibovať rôzne typy nádorov. Keďže kvercetín nepoškodzuje zdravé bunky 

a prostredníctvom viacerých mechanizmov pôsobí cytotoxicky voči nádorovým bunkám, má 

veľký potenciál v klinickej liečbe rakoviny vaječníkov. Perspektívou je jeho využitie ako 

chemoterapeutika alebo ako podpornej látky v kombinácii s inými protinádorovými liečivami. 

Kvercetín taktiež znižuje krvný tlak, chráni pred aterosklerózou, oxidačným stresom, 

srdcovým zlyhaním aj kardiotoxicitou [7 – 8].  

Kofeín a kvercetín sú súčasťou ľudskej stravy a disponujú antioxidačnými 

vlastnosťami. Na základe týchto vedomostí sme sa rozhodli skúmať potenciálne interakcie 

daných zlúčenín  

a vplyv kombinovaného pôsobenia na ich výslednú účinnosť v systéme. V prípade potvrdenia 

zvýšenej účinnosti kvercetínu a kofeínu pri kombinovanom pôsobení, by mohol byť tento 

terapeutický postup zaradený aj do klinickej praxe. Zamerali sme sa na experimenty, v ktorých 

sme sledovali antioxidačnú aktivitu a popísali redukčné vlastnosti oboch látok a ich 

kombinácie.  

 

Materiál a metódy 

DPPH assay 

DPPH assay je spektrofotometrická metóda využívaná na identifikáciu látok, ktoré sú 

schopné pôsobiť ako donor vodíka, resp. vychytávať radikály prítomné v systéme [9]. 

Testovanými látkami boli kofeín (C), kvercetín (Q) a ich kombinácia (K) v jednotlivých 

koncentráciách. Kofeín C1-C5 (1 ─ 10 mM) sme rozpustili vo vode a kvercetín Q1-Q5  

(25 ─ 50 µM) v čistom dimetylsulfoxide, pričom jednotlivé koncentrácie látok sme riedili 

vo vode. Pri kombinovanom pôsobení sme skúmali všetky koncentrácie kvercetínu s 2,5 mM 

kofeínom. Do reakčnej zmesi sme pridali 950 µl (0,1 mM) DPPH a 50 µl testovanej látky. Ako 

negatívnu kontrolu sme použili destilovanú vodu a ako pozitívnu kontrolu kyselinu galovú. 

Vzorky sme inkubovali 30 minút v tme pri laboratórnej teplote. Na spektrofotometri (Genesys 

10 Bio) sme merali absorbanciu vzoriek pri 517 nm. Mieru vychytávania radikálov sme 

vypočítali pomocou nasledujúceho vzorca:   
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 [%] vychytávania radikálov = [(A0-As)/A0] × 100    [I.]

 (A0 = negatívna kontrola; As = testovaná vzorka) 

 

Antioxidačný test na redukciu iónov železa (FRAP) 

FRAP je metóda založená na redukcii železitého komplexu (Fe3+ ─ ferikyanid)  

na železnatý komplex (Fe2+ ─ ferokyanid), pôsobením elektrón-donorových antioxidantov 

[10]. Pri tomto experimente sme používali koncentrácie kofeínu C1-C5 (1 ─ 10 mM), 

kvercetínu  

Q1-Q5 (25 ─ 500 µM) a kombináciu všetkých koncentrácií kvercetínu s 2,5 mM kofeínom.  

Na prípravu reakčnej zmesi sme potrebovali 500 µl ferikyanidu draselného (1 % K3 Fe(CN)6), 

500 µl fosfátového tlmivého roztoku (0,2 M; pH = 6,6) a 200 µl testovanej látky. Ako negatívnu 

kontrolu sme použili 500 µl ferikyanidu draselného a 700 µl fosfátového tlmivého roztoku. 

Ako pozitívnu kontrolu sme použili kyselinu galovú. Vzorky sme inkubovali 20 minút  

pri 50 º C. Následne sme pridali 500 µl kyseliny trichlóroctovej (10 % TCA) a vzorky 

centrifugovali (10 min/3000 rpm, Eppendorf MiniSpin). Zo supernatantu sme odobrali 500 µl, 

zmiešali s 500 µl destilovanej vody a pridali 100 µl 0,1 % chloridu železitého. Na záver sme 

spektrofotometricky stanovili absorbanciu vzoriek pri 700 nm, pričom nulovú hodnotu sme 

použili ako negatívnu kontrolu.  

 

Výsledky a diskusia 

V našich experimentoch sme sledovali schopnosť kofeínu, kvercetínu a ich vzájomnej 

kombinácie vychytávať DPPH radikály, pomocou DPPH assay (obr1).  

 

 

 
Obr. 1. Schopnosť kofeínu vychytávať DPPH radikály PK ‒ pozitívna kontrola (kyselina galová), 

koncentrácie kofeínu od 1 mM až po 10 mM 
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Percentuálne hodnoty v grafe predstavujú dáta normalizované k neovplyvnenej vzorke 

(negatívna kontrola). Kofeín (C) v porovnaní s kyselinou galovou (PK) (94,97 %) nebol 

schopný v dostatočnej miere vychytávať DPPH radikály, pričom maximálnu hodnotu sme 

zaznamenali pri 1 mM C (4,2 %). Naše výsledky naznačujú, že kofeín v daných koncentráciách 

nedisponuje antioxidačnou aktivitou (obr. 1). 

Ďalej sme stanovili schopnosť kvercetínu a zároveň aj kombinácie kvercetínu a kofeínu 

(koncentrácia 2,5 mM) vychytávať DPPH radikály (obr. 2). V prípade kvercetínu sme 

pozorovali nárast antioxidačnej aktivity so stúpajúcou koncentráciou testovanej látky. 

Kvercetín v koncentráciách 200 µM a 500 µM presiahol hodnotu 50 %, pričom najvyššia 

sledovaná koncentrácia takmer dosiahla úroveň pozitívnej kontroly (500 µM - 89,83 %). 

Na základe nami získaných výsledkov môžeme konštatovať, že kvercetín je schopný 

vychytávať prítomné radikály, a preto predstavuje silný antioxidant.  

 Podobný trend zvyšujúceho sa antioxidačného pôsobenia sme identifikovali aj  

pri kombinovanom pôsobení kvercetínu s kofeínom (obr. 2). 

 

 

 
Obr. 2. Schopnosť samostatného kvercetínu a v kombinácii s kofeínom vychytávať DPPH radikály PK ‒ 

pozitívna kontrola (kyselina galová). Kvercetín v koncentráciách od 25 µM až po 500 µM. Kofeín ‒ 2,5 mM 

 

V porovnaní so samostatným kvercetínom došlo k nárastu percenta vychytaných DPPH 

radikálov vo vzorkách s koncentráciou 25 µM (Q) + 2,5 mM (C) a 50 µM (Q) + 2,5 mM (C). 

V prípade kombinovaného pôsobenia vo vyšších koncentráciách, bola miera vychytávania 

radikálov podobná, resp. nižšia ako pri samotnom kvercetíne. Napriek tomu, že samostatný 

kofeín v koncentrácii 2,5 mM nepôsobil antioxidačne, vo vzorkách s pridaným kvercetínom 

dokázal indukovať zvýšenie jeho antioxidačného potenciálu. V tomto prípade by mohlo ísť 
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o synergický účinok daných látok, ktorý sa však neprejavil pri použití vyšších koncentrácií 

kvercetínu. Tu sme naopak pozorovali potenciálny antagonistický účinok kombinovaných 

látok.  

Vzhľadom na skutočnosť, že kvercetín aj kofeín patria medzi antioxidanty, rozhodli 

sme sa stanoviť aj redukčný potenciál oboch látok pomocou metódy FRAP. V porovnaní 

s pozitívnou kontrolou (kyselina galová) kofeín vykazoval veľmi slabý redukčný potenciál. 

Najvyššie hodnoty dosahoval 5 mM kofeín (Tab. 1), pričom ani táto koncentrácia nedosahovala 

hodnoty PK.  

 

Tab. 1. Redukčná sila kofeínu Priemerné hodnoty ± SD nameraných absorbancií všetkých vzoriek kofeínu 

 

Zlúčenina 
Koncentrácia 

(mM) 

Redukčná sila 

(absorbancia) 

Kofeín 

1 

2,5 

5 

7,5 

10 

PK 

NK 

0,04 ± 0,055 

0,015 ± 0,008 

0,195 ± 0,009 

0,012 ±0,008 

0,013 ± 0,009 

2,072 ± 0,417 

Nulová hodnota 

 

Z našich výsledkov vyplýva, že samostatný kofeín nedisponuje redukčnými 

vlastnosťami. Schopnosť redukcie iónov železa sme stanovili aj v prípade samotného 

kvercetínu (Tab. 2A) a kombinovaného pôsobenia kvercetínu (25 – 500 µM) a kofeínu 

v koncentrácii 2,5 mM (Tab. 2B).  

 

Tab. 2. Redukčná sila kvercetínu a kombinácie kvercetínu s 2,5 mM kofeínom Priemerné hodnoty ± SD 

nameraných absorbancií všetkých vzoriek 

 

Zlúčenina 
Koncentrácia 

(μM) 

Redukčná sila 

(absorbancia) 

Kvercetín 

 

25 

50 

100 

200 

500 

PK 

NK 

0,057 ± 0,025 

0,102 ± 0,045 

0,252 ± 0,108 

0,453 ± 0,176 

1,141 ± 0,283 

2,072 ± 0,417 

Nulová hodnota 

Kvercetín + kofeín 

25 + 2,5 mM 

50 + 2,5 mM 

100 + 2,5 mM 

200 + 2,5 mM 

500 + 2,5 mM 

PK  

NK 

0,099 ± 0,0136 

0,137 ± 0,003 

0,294 ± 0,037 

0,546 ± 0,118 

0,973 ± 0,973 

2,691 ± 0,154 

Nulová hodnota 
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Zaznamenali sme stúpajúci trend redukčných vlastností so zvyšujúcou sa koncentráciou 

kvercetínu. Najvyššia hodnota absorbancie zodpovedala 500 µM kvercetínu (1,141), čo 

predstavuje približne 55 % hodnoty pozitívnej kontroly (2,072). Kombinované pôsobenie 

kvercetínu s kofeínom so stúpajúcou koncentráciou vykazovalo nárast redukčnej sily. 

V porovnaní so samotným kvercetínom sme zaznamenali mierny nárast absorbancie, avšak 

hodnoty boli výrazne nižšie ako pozitívna kontrola. Z tohto dôvodu sa domnievane, že 

kombinácia Q + C nemala vplyv na antioxidačný potenciál jednotlivých látok.  

 

Záver 

 Na základe našich výsledkov z DPPH assay môžeme konštatovať, že kvercetín 

vykazuje silné antioxidačné účinky v porovnaní s kofeínom. Kombinované pôsobenie malo 

synergický účinok iba v prípade nižších koncentrácií kvercetínu. Naopak pri vyšších 

koncentráciách sme zaznamenali antagonistický efekt. Výsledky redukčného potenciálu 

naznačujú, že kofeín nedisponuje antioxidačnou aktivitou v zmysle redukčnej sily. Vo 

vzorkách kvercetínu pri vyšších koncentráciách sme zaznamenali zvýšenú redukčnú silu. Naše 

výsledky by bolo vhodné overiť aj na ďalších modelových systémoch a sledovať možný 

synergický účinok pri kombinovanom pôsobení.  
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Abstract 

Detection of viral pre-genomic RNA in the serum of patients with chronic hepatitis B 

Viral hepatitis B is an inflammatory disease of the liver caused by the hepatitis B virus. It can occur either 

as an acute infection or chronic form and can cause liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Its genome 

consists of partially double stranded circular DNA with covalently attached polymerase, which has also reverse 

transcriptase activity. During its life cycle, pgRNA is formed from cccDNA, which serves as a template for the 

transcription of all viral RNAs. Pre-genomic RNA is later reverse-transcribed by polymerase into open circular 

DNA. In this work, we focused on using pgRNA as a new biomarker for the diagnosis of HBV in patients via RT-

qPCR and RT-ddPCR methods. Using RT-qPCR, we detected and determined the copy number of pgRNA in 5 

out of 43 patients samples. Based on these results, we assume that the RT-qPCR method is not suitable for pgRNA 

detection in patients with chronic hepatitis B. Therefore we opted for the more sensitive RT-ddPCR method, but 

the use of pgRNA as a new biomarker and the selection of the right methods require further experiments and 

studies. 

 

Keywords: hepatitis B virus; pre-genomic RNA; RT-qPCR; RT-ddPCR 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusová hepatitída B je závažné ochorenie napádajúce pečeň, ktoré sa môže prejaviť 

vo forme akútnej infekcie alebo prechádza do chronickej podoby, kedy dochádza k vzniku 

cirhózy pečene a hepatocelulárnemu karcinómu. Najčastejším spôsobom prenosu vírusu je 

sexuálny prenos, prípadne sa prenáša z matky na dieťa. WHO odhaduje, že v roku 2019 žilo 

na svete približne 296 miliónov ľudí práve s chronickou hepatitídou B. Slovenská republika 

patrí medzi krajiny s nízkym výskytom infekcie s nahlásenými 48 prípadmi za rok 2018 [1, 2]. 

Vírus hepatitídy typu B (HBV), patriaci do čeľade Hepadnaviridae, obsahuje malý 

genóm s čiastočne dvojvláknovou DNA o veľkosti 3,0 – 3,4 kb. DNA genóm kóduje 4 

prekrývajúce sa otvorené čítacie rámce (ORFs) kódujúce 7 proteínov - HBx, Core, polymerázu, 

L-HBsAg, M-HBsAg, S-HBsAg, a preCore/HBeAg [3].  

HBV špecificky infikujúci hepatocyty má zložitý životný cyklus a tiež jedinečnú 

polymerázu, ktorá má okrem polymerizačnej aktivity zároveň aktivitu reverznej transkriptázy, 
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zodpovednú za replikáciu genómu reverznou transkripciou pre-genomickej RNA (pgRNA). 

Podstatou životného cyklu vírusu je konverzia genómovej DNA (rcDNA) na templátovú DNA 

(cccDNA), z ktorej sa syntetizujú pgRNA transkripty ako významné medziprodukty. Tie sú 

neskôr reverzne transkribované späť do vírusovej DNA [4, 5, 6].   

Cieľom tejto práce je kvantifikácia HBV pgRNA metódami RT-qPCR a RT-ddPCR, 

pretože detekcia HBV pgRNA v sére naznačuje perzistenciu cccDNA v  hepatocytoch, i keď 

je HBV DNA potlačená. Na liečbu pacientov sú v súčasnosti používané 

nukleotidové/nukleozidové analógy a PEGylovaný interferón, ktoré potláčajú replikáciu HBV 

a tým znižujú hladinu HBV DNA v sére pacientov pod detekčný limit. Detekcia voľne 

cirkulujúcich HBV pgRNA by preto mohla byť novým markerom na monitorovanie liečby 

pacientov s chronickou hepatitídou B a štúdium transkripčnej aktivity cccDNA [7, 8].  

 

Materiál a metódy 

Vzorky a izolácia pgRNA. Ako vzorky sme využívali krvnú plazmu od pacientov 

s chronickou hepatitídou B, ktorým bola odoberaná na Klinike infektológie a cestovnej 

medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Z krvnej plazmy sme pomocou 

fenol-chloroformovej extrakcie a purifikácie Quick-RNA™ Viral kitom (Zymo Research), 

izolovali pgRNA. 

Príprava štandardu. Z krvnej plazmy pacienta s vysokou virémiou sme izolovali RNA 

a vykonali reverznú transkripciu. Pomocou klasickej PCR sme amplifikovali konzervovanú 

sekvenciu génu HBx s veľkosťou 349 bp, pričom produkt bol následne klonovaný do pGEM®-

T Easy vektora a ním boli transformované bunky E. coli JM 109. Plazmidy sa selektovali bielo-

modrým skríningom. Rekombinantný plazmid sme izolovali z bielej kolónie buniek 

a prítomnosť génu X bola potvrdená PCR, pričom výsledok PCR sme overili pomocou 

elektroforézy v 1% agarózovom géli a vizualizáciou pomocou etídium bromidu pod UV. In 

vitro transkripciou plazmidového konštruktu bol získaný transkript, ktorý sme použili pri 

optimalizácii RT-qPCR a RT-ddPCR a tiež ako štandard na zostrojenie kalibračnej krivky pri 

RT-qPCR. Počiatočná koncentrácia štandardu bola stanovená fluorometricky pomocou 

Qubit® Fluorometer (Invitrogen, ThermoFisher SCIENTIFIC). 

Kvantitatívna RT-PCR. Pre kvantitatívnu RT-PCR sme použili QIAGEN ® One Step 

RT-PCR kit (QIAGEN). RT-qPCR prebiehala v prístroji CFX96 Touch Real-Time PCR 

Detection System (Bio-Rad). Teplotný program použitý pri RT-qPCR je uvedený v Tab. 1.   
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Tab.1. Teplotný program použitý pri RT-qPCR 

 

TEPLOTA ČAS POČET CYKLOV 

50 °C  30 min  1 cyklus 

95 °C  5 min  1 cyklus 

94 °C  30 s  39 cyklov 

64 °C 30 s  

72 °C  1 min  

4°C 5 min 1 cyklus 

 

Stanovenie počtu kópií pgRNA v sére pacientov. Na prípravu kalibračnej krivky sme 

použili viaceré koncentrácie štandardu v rozmedzí od 2 ng/µl po 2x10-5 ng/µl. Jednotlivé 

koncentrácie pgRNA v pacientskych vzorkách boli odčítané z kalibračnej krivky. Na výpočet 

počtu kópií pgRNA sme použili nasledujúci vzorec. 

 

Počet kópií pgRNA= 
množstvo ssRNA x 6,022 x 1023  

95 bp x 1 x 109 x 330
    [I.] 

 

Digital droplet PCR. Pre RT-ddPCR sme využili One-Step RT-ddPCR Advanced Kit 

for Probes (Bio-Rad) a tiež QX200™ Droplet Generator (Bio-Rad), aby sa vytvorili kvapôčky 

zmiešaním vzoriek s olejom. Následne prebehla emulzná PCR amplifikácia v C1000 TouchTM 

PCR thermal cykléri (Bio-Rad) s nastaveným teplotným programom uvedeným v Tab. 2. Po 

amplifikácii sme vzorky analyzovali v QX200 Droplet Reader (Bio-Rad). 

 

Tab. 2. Teplotný program použitý pri ddPCR 

 

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou vytvoreného in vitro transkriptu (štandard) sme optimalizovali metódu RT-

qPCR. Optimalizácia prebiehala na čo najvyššej koncentrácii 2 ng/µl, pričom sa testovali rôzne 

teploty anelácie primerov/próby v rozsahu od 60°C po 72°C (Obr. 1).  

 

TEPLOTA ČAS POČET CYKLOV 

25 °C 3 min 1 cyklus 

50 °C 60 min 1 cyklus 

95 °C 10 min 1 cyklus 

95 °C 30 sek 39 cyklov 

65 °C 1 min  

98 °C 10 min 

4 °C ∞ 1 cyklus 
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Obr. 1. Optimalizácia anelačnej teploty primerov/próby pri RT-qPCR A) v teplotnom gradiente 63 °C až 

72 °C  B) v teplotnom gradiente 60 °C až 69 ° C. Čierna šípka znázorňuje prahovú fluorescenciu, ktorá je 

štatisticky významne vyššia ako signál pozadia 

 

Kritériom pre stanovenie najvhodnejšej teploty anelácie primerov bola teplota, pri 

ktorej fluorescenčný signál štandardu prekračoval prahovú fluorescenciu v čo najnižšom cykle 

Ct a amplifikačné krivky mali požadovaný priebeh, t. j. boli odlíšiteľné jednotlivé fázy PCR 

amplifikácie. Podľa daných podmienok sme stanovili teplotu anelácie primerov 64 °C 

a analyzovali sme vzorky od pacientov s chronickou hepatitídou B. 

 

 

 

Obr. 2. Analýza  vzoriek pacientov a stanovenie počtu kópií pgRNA v sére pacientov pomocou RT-qPCR 

A) Použité štandardy s koncentráciami od 2 ng/µl po 2x10-5 ng/µl na prípravu kalibračnej krivky B) Farebne sú 

vyznačené amplifikačné krivky vzoriek pacientov 

 

Na Obr. 2B. môžeme vidieť farebne vyznačené amplifikačné krivky vzoriek pacientov 

s chronickou hepatitídou B. Stanovili sme počet kópií pgRNA u 5 pacientov zo 43, pričom 
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jednotlivé Ct hodnoty a koncentrácie vzoriek sú uvedené v Tab. 3.  

 

Tab. 3. Stanovenie počtu kópií pgRNA/ 1 ml séra vo vzorkách pacientov 

ČÍSLO VZORKY Ct HODNOTY KONCENTRÁCIA 

VZORIEK 

POČET KÓPIÍ pgRNA/ 1 ml 

SÉRA 

1 35,72 2,344 x 10-6 ng/µl 1,803 x 106 

2 29,90 8,748 x 10-5 ng/ µl 6,732 x 107 

11 32,07 2,266 x 10-5 ng/µl 1,743 x 107 

12 25,86 1,082 x 10-3 ng/µl 8,326 x 108 

32 31,43 3,376 x 10-5 ng/µl 1,299 x 107 

 

Podľa iných štúdií sa v posledných rokoch ukazuje ako sľubná a najmä citlivejšia 

metóda digital droplet PCR (ddPCR). Pre optimalizáciu RT-ddPCR sme použili rovnaký 

štandard, primery aj próbu ako pre metódu RT-qPCR. Optimalizácia pozostávala z testovania 

rozličných koncentrácii štandardu (2x10-3 po 2x10-5 ng/µl) a taktiež z testovania anelačných 

teplôt primerov/próby v teplotnom gradiente od 58 °C do 70 °C. Pre dosiahnutie stabilného a 

reprodukovateľného systému je však potrebná ďalšia optimalizácia, nakoľko sa nám 

nepodarilo podmienky nastaviť tak, aby bolo možné jednoznačne stanoviť hranicu medzi 

prázdnymi kvapôčkami a kvapôčkami s pozitívnym fluorescenčným signálom, čo je 

predmetom ďalšej práce [9, 10]. 

 

 
 

Obr. 3. Optimalizácia anelačnej teploty primerov/próby pri RT-ddPCR Použitý bol teplotný gradient od 58 

°C do 70 °C, ktorý je pre jednotlivé vzorky znázornený pod obrázkom. Modrou sú znázornené pozitívne 

kvapôčky s prítomným PCR produktom a sivou negatívne 
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Záver 

V tejto práci bolo analyzovaných spolu 43 vzoriek pacientov, pričom z tohto počtu sa 

nám podarilo stanoviť počet kópií pgRNA u 5 pacientov. Podľa našich doterajších výsledkov 

usudzujeme, že metóda RT-qPCR nie je vhodná na detekciu pgRNA u pacientov s chronickou 

hepatitídou B. Z tohto dôvodu sme pristúpili k citlivejšej metóde RT-ddPCR, avšak využitie 

pgRNA ako nového biomarkera a výber správnych metód vyžadujú ďalšie experimenty 

a štúdie.  
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Abstract 

The reliability of the method for determining dental age using 3rd molars in living individuals for the 

needs of forensic practice 

Knowing the age of a person is important for medicine and forensic science. Chronological age can be 

estimated from the development of the 3rd molars, as these are the only teeth that develop around the age of 18. 

The aim of the study was to determine the reliability of the Messoten method of estimating dental age for 

predicting chronological age in the current Slovak population. The analyzed group consisted of 811 OPG images, 

339 females and 472 males, aged between 13.15 and 24.93 years. After substituting the value of the developmental 

stage of the mandibular left 3rd molar into the Mesotten equation, we found that the average of the differences 

between the estimated and chronological ages was smaller compared to the newly created equation. The 

classification of individuals into minors and adults was identical for both equations. On the other hand, the newly 

developed equation estimated age in the minor and adult groups better than the Mesotten equation. 

 

Keywords: dental age; third molars; lower left third molar; OPG; forensic anthropology  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Stanovenie biologického veku živých jedincov s neznámym dátumom narodenia môže 

byť nápomocné pri riešení niektorých medicínskych, trestno-právnych alebo sociálnych 

problémoch, napríklad pri určovaní veku nelegálnych migrantov, trestnom stíhaní za pedofíliu, 

prostitúciu alebo detskú pornografiu. V mnohých krajinách sa vekové hranice relevantné 

pre trestné stíhanie pohybujú v rozmedzí 14 až 21 rokov. Dieťaťom je každá osoba mladšia 

ako 18 rokov, pokiaľ to zákon neustanovuje inak. Vek 18 rokov je najbežnejším vekom pre 

trestno-právnu zodpovednosť na svete. Zuby sa považujú za dôležitý ukazovateľ pri osobnej 

identifikácii a odhadovaní veku, pretože sú relatívne odolné voči faktorom vonkajšieho 

prostredia ako je hniloba, oheň a chemikálie. Odhad zubného veku u živých jedincov 

je väčšinou založený na neinvazívnych metódach. Vek možno odhadnúť u detí 

a dospievajúcich podľa vývinu mliečnych a trvalých zubov. Všetky zuby s výnimkou tretích 

molárov (tretie stoličky) ukončujú svoj vývin vo veku od 12 do 14 rokov. Hodnotenie zubného 

veku maloletých (14 až 18 rokov) je obmedzené na hodnotenie tretích molárov. Sú to jediné 

trvalé zuby, ktoré sa stále vyvíjajú aj po 15. roku života. Tretie moláre slúžia teda ako dôležitý 

nástroj na odhad veku v prechodnom období medzi adolescenciou a dospelosťou [1 – 4]. 

Hlavným cieľom štúdie je určenie spoľahlivosti metodiky zubného veku podľa Mesotten et al. 
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(2002) pri odhade chronologického veku na základe vytvorenia lineárnych regresných rovníc 

v súčasnej slovenskej populácii pre potreby forenznej praxe.  

 

Materiál a metódy 

Spolu bolo vyhodnotených 1475 ortopantomogramov (OPG) jedincov oboch 

biologických pohlaví (661 žien a 814 mužov). OPG snímky boli vyhodnocované v programoch 

Digimizer a TomoCon Lite. Snímky nám boli poskytnuté z rôznych zubných ambulancií 

v rámci Bratislavského kraja. Jedinci, ktorí boli zaradení do sledovaného súboru museli splniť 

nasledovné podmienky: vek jedincov musel byť v rozmedzí 13,00 – 24,99 rokov, museli byť 

prítomné všetky štyri tretie moláre, pretože merania sa  uskutočňujú na týchto zuboch a OPG 

snímok musel byť dostatočne jasný a čitateľný. Vyfiltrovaný súbor pozostával z 811 OPG 

snímok jedincov (339 žien a 472 mužov), ktorých priemerný vek bol 19,15 ± 2,35 rokov. 

Minimálny vek jedincov bol 13,15 rokov a maximálny vek bol 24,93 rokov. Testovací súbor 

pozostával z 61 OPG snímok jedincov (30 mužov a 31 žien). Priemerný vek mužov bol 18,84 

± 3,05 rokov, maximálny vek bol 24,98 rokov a minimálny 13,48 rokov. V skupine žien bol 

priemerný vek 19,09 ± 3,85 rokov, maximálny vek bol 24,17 rokov a minimálny vek bol 13,14 

rokov.  

Metodika podľa Mesotten et al. (2002) spočíva v korelácii vývinových štádií tretích 

molárov s chronologickým vekom. Vývin tretieho molára bol rozdelený do desiatich 

vývinových štádií. Jednotlivé vývinové štádiá zodpovedajú konkrétnemu vývinovému skóre 

v rozmedzí od jeden do desať. Kalcifikácia korunky začína v štádiu jeden a končí tretím 

vývinovým štádiom. V štádiu štyri začína kalcifikácia koreňa a v štádiu sedem sú tri štvrtiny 

koreňa kalcifikované. Medzi štádiami osem a deväť pozorujeme rozdiely v rozbiehavých 

a paralelných terminálnych koncoch koreňa. V koncovom desiatom vývinovom štádiu je koreň 

zuba kompletne formovaný a terminálne konce koreňa sú uzatvorené. V prípade tretieho 

molára s viacerými koreňmi bol hodnotený najmenej vyvinutý koreň. Boli vyhodnocované 

vývinové štádiá všetkých štyroch tretích molárov [5]. 

Získané údaje sme štatisticky spracovali v programoch Microsoft Office Excel a IBM 

SPSS Statistics 20. Shapiro-Wilkovým testom sme testovali normalitu dát. Pre ďalšie analýzy 

boli použité neparametrické verzie testov. Na porovnanie bilaterálnych a kolaterálnych 

rozdielov sme použili Wilcoxonov test a na porovnanie intersexuálnych rozdielov Mann-

Whitneyho test. Pri vytvorení lineárnych regresných rovníc bol použitý chronologický vek 

ako nezávislá premenná a vývinové štádiá tretích molárov ako závislá premenná, rovnice 

boli vytvorené zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. 
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Výsledky a diskusia 

U mužov, ktorí mali 18 a viac rokov bol ľavý tretí molár na sánke najčastejšie v štádiu 

deväť (97,16 %) podobný výsledok vykazoval aj pravý tretí molár na sánke (97,08 %). Zistili 

sme, že štádium osem sa líši medzi tretími molármi na sánke a čeľusti u mužov. V prípade 

tretích molárov na čeľusti sa štádium osem nachádza u mužov, ktorý majú 18 rokov 

ale aj u tých, ktorí 18 rokov nemajú. U tretích molárov na sánke sa štádium osem nachádza 

u mužov, ktorí majú 18 a viac rokov. U žien vo veku 18 a viac rokov bol ľavý tretí molár 

na sánke najčastejšie v štádiu deväť (95,65 %) podobný výsledok vykazoval aj pravý tretí 

molár na čeľusti (94,19 %). Taktiež sme zistili rozdiely medzi tretími molármi na sánke a 

čeľusti, a to v štádiu vývinu sedem a osem. Tretie moláre na sánke sa v štádiách sedem a osem 

nachádzajú u žien, ktoré majú 18 rokov ale aj u tých, ktoré 18 rokov nemajú. V prípade tretích 

molárov na čeľusti sú štádiá sedem a osem najčastejšie prítomné u žien, ktoré majú 18 a viac 

rokov. V štúdii autorov Mesotten et al. (2002) bolo 17 mužov a 24 žien mladších ako 18 rokov, 

ktoré mali aspoň jeden tretí molár vo vývinovom štádiu desať. V našej štúdii to bol jeden muž 

a dve ženy, no ich priemerný vek bol 17,69 rokov, čo je blízko hranice dospelosti. Testovali 

sme prítomnosť intersexuálnych rozdielov, zistili sme, že sú rozdiely v stupňoch vývinu tretích 

molárov medzi mužmi a ženami (p < 0,05). U mužov je vývin tretích molárov pokročilejší 

ako u žien a dochádza ku skoršiemu ukončeniu vývinu tretích molárov. Zistili sme, že tretie 

moláre na čeľusti sa vyvíjajú rýchlejšie ako tretie moláre na sánke (p < 0,05), medzi pravým 

a ľavým tretím molárom na sánke, resp. čeľusti neboli významné rozdiely (p > 0,05). Naše 

tvrdenia sú v súlade s tvrdeniami autorov Balla et al. (2019), Scendoni et al. (2020) a Mesotten 

et al. (2002). Naopak, autori štúdie Trakinienė et al. (2019) tvrdia, že u žien dochádza 

k skoršiemu dozrievaniu tretích molárov v porovnaní s mužmi [5, 6, 7, 8]. 

Vypočítali sme zubný vek pomocou rovníc podľa Mesotten et al. (2002) pre nami 

sledovaný súbor (tab. 1). Najlepšie odhadovala vek rovnica y = 13,0664 + 0,8006 * LL 

(hodnota vývinového štádia ľavého tretieho molára sánky) v prípade mužov, kde bol priemerný 

odhadovaný vek 18,92 rokov a priemer rozdielov medzi odhadovaným a kalendárnym vekom 

bol -0,08 rokov, vek bol teda podhodnotený. V prípade žien vidíme, že dve rovnice vykazovali 

rovnaké výsledky. Rovnica y = 15,3523 + 0,5452 * LL (hodnota vývinového štádia ľavého 

tretieho molára sánky), relatívne dobre odhaduje vek žien. Priemerný odhadovaný vek 

bol 19,15 rokov  a priemer rozdielov medzi odhadovaným a kalendárnym vekom bol -0,23 

rokov, rovnica nám podhodnocuje vek. Rovnice, ktoré obsahujú hodnotu vývinového štádia 

ľavého  tretieho molára na sánke najlepšie odhadujú vek mužov aj žien.  
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Tab. 1. Odhad veku pomocou rovníc podľa Mesotten et al. (2002) 

 Legenda: mean – priemerný vek, MD – priemer rozdielov, LL – ľavý tretí molár na sánke 

 

Muži Ženy 
Rovnica mean MD Rovnica mean MD 

y = 13,4694 + 0,7524UL 19,32 0,33 y = 15,5810 + 0,6057UR 20,11 0,73 
y = 15,9933 + 0,4494LR 19,27 0,28 y = 13,9157 + 0,6986UL 19,15 -0,23 
y = 13,0664 + 0,8006LL 18,92 -0,08 y = 15,2038 + 0,5507LR 19,01 -0,37 
y = 13,0189 + 0,4613UL + 0,3785LR 19,37 0,37 y = 15,3523 + 0,5452LL 19,15 -0,23 
y = 10,2000 + 0,5122UL + 0,5276LL 18,04 -0,95 y = 14,1709 + 0,6688LR 18,79 -0,59 

 
y = 13,6206 + 0,1933UR + 

0,080LR 
18,58 -0,80 

 

Na základe toho, že najlepšiu presnosť odhadu veku preukázali rovnice podľa Mesotten 

et al. (2002), ktoré obsahovali hodnotu vývinového štádia ľavého tretieho molára sánky, 

rozhodli sme sa vytvoriť naše lineárne regresné rovnice práve pre tento zub s ohľadom 

na pohlavie. Rovnice sme vytvorili na vzorke OPG snímok 339 žien a 472 mužov. 

Nami vytvorené lineárne regresné rovnice, a taktiež rovnice podľa Mesotten et al. (2002) 

sme testovali na našom testovacom súbore. V oboch rovniciach bol relatívne podobný 

priemerný vek medzi rovnakým pohlavím (tab. 2). V prípade rovníc podľa Mesotten et al. 

(2002) bol priemer rozdielov medzi odhadovaným a kalendárnym vekom u mužov -0,01 rokov 

(podhodnotenie veku), u žien to bolo 0,11 rokov (nadhodnotenie veku). V prípade nami 

vytvorených rovníc bol rozdiel priemerov u mužov 0,05 rokov a u žien 0,35 rokov, teda 

v oboch prípadoch bol vek mierne nadhodnotený.  

 

Tab. 2. Odhad veku na základe rovnice podľa Mesotten et al. (2002) a podľa Vojtušová (2022) 

Legenda: mean – priemerný vek, MD – priemer rozdielov, LL, M38 – ľavý tretí molár na sánke 

 

Rovnice podľa Mesotten et al. (2002) Rovnice podľa Vojtušová (2022) 
Muži Muži 

VEK = 13,0664 + 0,8006*LL mean MD VEK = 12,119 + 0,941*M38 mean MD 
M38 18,83 -0,01 M38 18,89 0,05 

Ženy Ženy 
VEK = 15,3523 + 0,5452*LL mean MD VEK = 14,705 + 0,670*M38 mean MD 

M38 19,20 0,11 M38 19,44 0,35 

 

Ďalej sme testovaciu vzorku jedincov rozdelili na skupinu maloletých a dospelých. 

V jednotlivých skupinách sme určovali správnu klasifikáciu jedincov do vytvorených skupín 

(obr. 1). Na základe výsledkov, môžeme vidieť, že klasifikácia jedincov bola v oboch 

prípadoch totožná. V prípade žien bola správna klasifikácia dospelých žien 95,24 %. U mužov 

boli všetci dospelí jedinci správne klasifikovaní do skupiny dospelých. V prípade maloletých 

nebola klasifikácia až taká presná. U mužov bolo 37,50 % maloletých chlapcov zaradených do 

skupiny dospelých jedincov. U žien bolo 40,00 % maloletých dievčat zaradených do skupiny 



 

688 
 

dospelých žien. Nesprávna klasifikácia maloletých jedincov mohla byť spôsobená vysokým 

priemerným vekom. Priemerný vek u nesprávne klasifikovaných chlapcov bol 17,11 rokov, čo 

je relatívne blízko k hraničnému veku 18 rokov. Pri použití nami vytvorenej rovnice došlo 

v tejto skupine k nadhodnoteniu veku o 1,08 rokov. V prípade rovnice podľa Mesotten et al. 

(2002) dosahoval priemer rozdielov hodnotu 1,22 rokov, čo je vyššia hodnota ako v prípade 

použitia našej rovnice. U žien bol priemerný vek u nesprávne klasifikovaných dievčat 15,01 

rokov, čo síce nie je tak blízko hraničnej hodnoty dospelosti, no priemer rozdielov je v skupine 

maloletých dievčat relatívne vysoký. Pri použití nami vytvorenej rovnice došlo 

k nadhodnoteniu veku o 3,53 rokov a pri použití rovnice podľa Mesotten et al. (2002) bol vek 

nadhodnotený o 3,62 rokov. V prípade maloletých žien naša rovnica menej nadhodnocuje vek 

v porovnaní s rovnicou podľa Mesotten et al. (2002). Kombinácia vysokého priemerného veku 

nesprávne klasifikovaných maloletých jedincov a relatívne vysoký priemer rozdielov, mohol 

spôsobiť nesprávne zaradenie jedincov do skupiny dospelých. 

 

 

 

 

Obr. 1. Klasifikácia jedincov podľa A – rovnice Mesotten et al. (2002) a podľa B – rovnice Vojtušová 

(2022) 

 

Zistili sme hraničné vývinové štádium kedy sú ženy a muži klasifikovaní do skupiny 

dospelých jedincov, t. j. 18 rokov. U mužov je to použitie vývinového štádia sedem v rovnici, 

u žien je to vývinové štádium päť. Obe lineárne regresné rovnice nám klasifikovali jedincov 

do skupín maloletých a dospelých rovnako. No ak sa pozrieme na priemery rozdielov medzi 

odhadovaným a kalendárnym vekom pre celý súbor mužov alebo žien bez ohľadu na 

rozdelenie do skupiny maloletých a dospelých, tak je priemer rozdielov nižší pri použití 

rovnice podľa Mesotten et al. (2002). Ak jednotlivé skupiny podľa pohlavia ďalej rozdelíme 

A B 
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na skupinu maloletých a dospelých jedincov, tak pri použití nami vytvorenej lineárnej regresnej 

rovnice je priemer rozdielov medzi odhadovaným a kalendárnym vekom nižší, resp. bližší 

k nule, v porovnaní s priemermi rozdielov pri použití rovníc podľa Mesotten et al. (2002).  

 

Záver 

Naše výsledky poukazujú na to, že je možné nahradiť hodnotu vývinového štádia 

ľavého tretieho molára za vývinové štádium pravého tretieho molára. No nemožno nahradiť 

hodnotu vývinového štádia tretieho molára na sánke za vývinové štádium tretieho molára na 

čeľusti. Výsledky intersexuálneho porovnania vývinu tretích molárov sa prikláňajú k tvrdeniu, 

že u mužov je vývin tretích molárov ukončený skôr ako u žien. Na základe metodiky podľa 

Mesotten et al. (2002) bolo správne klasifikovaných do skupiny maloletých a dospelých 

81,97 % jedincov. Nami vytvorené rovnice vykazovali nižšie rozdiely priemerov po rozdelení 

do skupiny maloletých a dospelých v porovnaní s rovnicou podľa Mesotten et al. (2002). 

Najväčšia chyba v klasifikácii bola v zaradení maloletých jedincov do skupiny dospelých, táto 

chyba je eticky neprijateľná. Dôvodom mohol byť relatívne vysoký priemerný vek maloletých, 

a preto by bolo vhodné opätovne otestovať túto metodiku najmä na jedincoch s nižším 

priemerným vekom. Je teda dôležité aby sa v praxi bralo do úvahy nadhodnotenie veku najmä 

u jedincov vo veku 16 až 17 rokov, nakoľko tento vek je veľmi blízko vekovej hranice 18 rokov 

a mohlo by dôjsť k nesprávnemu zaradeniu maloletých jedincov do skupiny dospelých. 
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Abstract 

Use of immunological and molecular-biological methods for characterization of isolates of murine 

herpesvirus 

 The murine herpesvirus is a globally recognized model for studying the molecular biological, 

immunopathogenetic, and virological properties of human oncogenic gammaherpesviruses. In terms of virus 

taxonomy, murine herpesvirus (MHV) belongs to the order Herpesvirales, family Herpesviridae, subfamily 

Gammaherpesvirinae. It was isolated in 1976 from wild rodents in Slovakia (Blaškovič et al., 1980). Purified 

MHV viruses prepared in our laboratory were experimentally separated by polyacrylamide gel electrophoresis. 

We determined the polypeptide profiles of MHV isolates, the relative molecular size of viral proteins in kDa using 

protein molecular standards. In addition, we confirmed the formation of immunocomplexes of tested polyclonal 

antibodies with purified MHV viral isolates as antigens using dot assay and ELISA methods. The results of our 

experiments confirmed significant differences between the studied MHV isolates.  

 

Keywords: MHV; ELISA; dot assay; polyclonal serum; polypeptide profile  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Z drobných myšovitých hlodavcov z druhu Myodes glareolus boli izolované vírusy 

MHV-60, MHV-72 a prototypový kmeň MHV-68 a z druhu Apodemus flavicollis vírusy MHV-

76 a MHV-78 [1]. V roku 1985 bol izolovaný priamo na bunkových kultúrach REF ďalší 

vírusový izolát MHV-Šumava, pochádzajúci z pľúc séropozitívneho hlodavca Apodemus 

flavicollis [2]. A v roku 1993 boli izolované vírusy MHV-4556 a MHV-5682 [3]. V súčasnosti 

je myšací herpetický vírus celosvetovo uznávaným a využívaným modelom pre štúdium 

molekulárno-biologických a imunopatogenetických vlastností ľudských onkogénnych 

gamaherpesvírusov, akými sú vírusy EBV a KSHV [4]. Z literatúry je známe, že genóm 

prototypového kmeňa MHV-68 (GenBank Acc.No.U97553) bol kompletne osekvenovaný 

v roku 1997 [5]. Predchádzajúce imunologické štúdie zamerané na vírusové izoláty MHV-68, 

MHV-72, MHV-76 a MHV-Šumava s použitím monoklonálnych protilátok (MP), 

pripravených proti gB MHV-68 potvrdili, že reakcie MP1-MP7 so všetkými vírusovými 

izolátmi MHV boli porovnateľné, pričom najsilnejšiu reakciu voči MHV-68 (na základe 

nameraných hodnôt absorbancie v ELISA) vykazovala monoklonálna protilátka MG-4D11 
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(MP1), ktorá rozpoznáva C-terminálnu časť glykoproteínu B. Najslabšiu reakciu voči 

prototypovému kmeňu MHV-68 vykazovala protilátka MG-2H4-D9 (MP6), rozpoznávajúca 

N-koniec gB. Protilátka MP6 nereagovala s izolátmi MHV-76 a MHV-Šumava. Rovnaké 

výsledky s protilátkami MP1-MP7 boli potvrdené aj metódou dot assay [7]. Cieľom našich 

experimentov prezentovaných v predloženom príspevku bolo charakterizovať a otestovať nami 

pripravené nové purifikované izoláty MHV (MHV-60, MHV-68, MHV-72, MHV-78, MHV-

Šumava) pomocou MP1 a polyklonálnych protilátok (KS-Š, KS-60 a KS-MIX). Využitím 

vybraných imunologických (dot assay, ELISA) a molekulárno-biologických metód (Bradford 

assay, ELFO-PAGE a Western blot) sme prispeli k charakterizácii vírusových izolátov. 

 

Materiál a metódy 

Supernatanty/Purifikáty MHV (60, 68, 72, 78 a Šumava) – vírusové purifikáty boli 

pripravené podľa protokolu metódy purifikácie MHV-68 [8].  

Protilátky – monoklonálna protilátka MP1(MG-4D11); polyklonálne protilátky (Rabbit 

anti-MHV 60, Rabbit anti-MHV mix, Rabbit anti-MHV Šumava); protilátky značené HRP 

(Goat-anti-Rabbit/Px, Goat anti Mouse/Px) 

Dot assay. Na polyvinyldifluoridovú membránu sme nechali voľne vsiaknuť purifikáty 

(MHV-60, MHV-68, MHV-72, MHV-78 a MHV-Šumava) riedené 1:100 v PBS v objeme 

10μl. Následne sme pridali testované primárne protilátky (Rabbit anti-MHV 60, Rabbit anti-

MHV mix, Rabbit anti-MHV Šumava), (MP1:MG-4D11) riedené v PBS 1:1000 a nechali 

voľne vsiaknuť v objeme 10μl. Pripravili sme si roztok so sekundárnymi protilátkami Goat-

anti-Rabbit a Goat-anti-Mouse značenými chrenovou peroxidázou (Px) v riedení 1:1000 a v 

ňom sme nechali inkubovať membrány 50 minút. Reakciu antigén-protilátka sme vyvolali 

farbičkou chlórnaftol. V prípade pozitívneho výsledku sme pozorovali vznik imunokomplexu 

vo forme farebne viditeľnej škvrny (Obr. 3). 

ELISA pre protilátky. Na 96 jamkovej platničke sme nechali adsorbovať cez noc 

purifikáty riedené 1:100 v PBS  a vírusové supernatanty (MHV-60, MHV-68, MHV-72, MHV-

78 a MHV-Šumava) v objeme 50μl/jamku ako antigény. Na druhý deň sme pridávali  testované 

primárne protilátky (Rabbit anti-MHV 60, Rabbit anti-MHV mix, Rabbit anti-MHV Šumava), 

(MP1:MG-4D11) (50µl/jamku), ktoré sme nechali inkubovať s imobilizovanými antigénmi 

jednu hod. pri 37°C. Po inkubácii zmesi sme platničku premyli, a pridali sme enzýmom 

značené sekundárne protilátky: Goat-anti-Mouse/Px a Goat-anti-Rabbit/Px (riedené 1:1000 v 

PBS). Na dôkaz reakcie antigénu s protilátkou sme pridali substrátový roztok s farbičkou 
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Ortho-phenylenediamine. Farebnú reakciu a hodnoty absorbancií sme odčítali na 

spektrofotometri pri vlnovej dĺžke 492 nm (ELISA-reader). 

Bradford assay. Koncentráciu proteínov vo vzorkách vírusových purifikátov sme 

stanovili pomocou Bradfordovej reakcie. Bolo nutné zostrojiť kalibračnú krivku, za použitia 

BSA (hovädzí sérový albumín) so známou koncentráciou. Podľa Bradforda sme pripravili 

kalibračné roztoky s koncentráciami BSA (v intervale od 0-33,33µg/ml), ktoré sme riedili 

s Bradfordovým činidlom a NaCl. 

ELFO-PAGE v prostredí SDS. Metódu elektroforézy v 12%-nom géli sme použili na  

separáciu a identifikáciu vírusových proteínov na základe ich relatívnej molekulovej hmotnosti 

(Mr). 

 

Výsledky a diskusia 

Z výsledkov ELISA testov a nameraných hodnôt absorbancií môžeme konštatovať, že 

nami študované vírusové izoláty MHV vykazovali skrížené reakcie s použitými 

polyklonálnymi primárnymi protilátkami namierenými proti MHV (Rabbit-anti-MHV mix, 

Rabbit-anti-MHV Šumava, Rabbit-anti-MHV 60) a monoklonálnou protilátkou (Mouse-anti-

Mouse), ktoré boli riedené 1:1000 v roztoku PBS.  

 

 
 

Obr. 1. Nepriama ELISA pre protilátky 

Vyhodnotenie reakcií vírusových antigénov s použitými primárnymi protilátkami namierenými proti MHV.  

KS-Š, KS-60, KS-MIX, MP1 - testované primárne protilátky Rabbit-anti-MHV-Šumava, Rabbit-anti-MHV 60, 

Rabbit-anti-MHV mix a monoklonálna protilátka Mouse-anti-mouse 

 

Nepriamou metódou ELISA sme dokázali vznik imunokomplexov (antigén+protilátka) 

medzi jednotlivými primárnymi protilátkami a vírusovými antigénmi. Namerané hodnoty 
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absorbancií sme graficky vyhodnotili  a na základe výsledkov môžeme predpokladať, že 

najnižšie hodnoty absorbancie vykazovala monoklonálna protilátka MP1(MG-4D11). Podobné 

výsledky publikovali Bojková et al. (2015) s vírusovými izolátmi MHV-68, MHV-72, MHV-

76, MHV-Šumava použitými v metódach dot assay a ELISA.  

V predloženom príspevku prezentujeme výsledky, ktoré nadväzujú na štúdie autorov 

Bojková et al. (2015), ktorí sledovali reakcie antigénov MHV s monoklonálnymi protilátkami. 

V našich experimentoch boli použité polyklonálne protilátky a MP1 (MG-4D11). Metódou 

ELISA sme potvrdili, že vírusové izoláty MHV-68 (s koncentráciou 10,81µg/ml), MHV-60 (s 

koncentráciou 10,52 µg/ml), MHV-78 (s koncentráciou 15,36 µg/ml), MHV-Šumava (s 

koncentráciou 11,42µg/ml) vykazovali vyššiu reaktivitu vzhľadom na hodnoty absorbancie 

v porovnaní s izolátom MHV-72 (s koncentráciou 8,39µg/ml), ktorého hodnota absorbancie 

bola najnižsia pri všetkých testovaných polyklonálnych protilátkach (Obr. 1.).  

 

 
 

Obr. 2. Polypeptidový profil vírusových purifikátov MHV 

1. ladder, 2. MHV-68, 3. MHV-60, 4. MHV-72, 5. MHV-78, 6. MHV-Šumava. 

Zelené číslo – nie je prítomný vírusový proteín v danom izoláte MHV; červené číslo – prezentuje 

prítomnosť vírusových proteínov, ktorými sa odlišujú vírusové izoláty MHV 
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Reakciu antigén-protilátka sme potvrdili aj metódou dot assay s rovnakými použitými 

protilátkami. V prípade pozitívnej reakcie sme pozorovali vznik imunokomplexu vo forme 

farebne viditeľnej škvrny u každého izolátu MHV (pričom najslabšie imunokomplexy boli 

vytvorené s izolátom MHV-72). Tieto výsledky potvrdili naše experimenty realizované v roku 

2021 s izolátmi MHV-68, MHV-78 a MHV-Šumava [9]. Skôr ako sme pristúpili k testovaniu 

protilátok a antigénov, bolo potrebné stanoviť koncentrácie vírusových proteínov pomocou 

Bradfordovej reakcie. Obrázok 2 prezentuje polypeptidový profil prototypového kmeňa MHV-

68 a ostatných izolátov MHV (MHV-60, MHV-72, MHV-78 a MHV-Šumava) po separácii 

elektroforézou v polyakrylamidovom géli. Jednotlivé vzorky boli na gél nanášané 

v koncentrácii 9 µg/ml na dráhu.  Predchádzajúce štúdie v roku 2003 potvrdili [6], že 

polypeptidový profil u MHV-78 je takmer identický s polypeptidovým profilom MHV-68 

s výnimkou neprítomnosti polypeptidu o molekulovej hmotnosti 46 kDa, čo sa podarilo aj nám. 

Elektroforézou PAGE v 12%-nom géli sme u MHV-68 potvrdili prítomnosť vírusových 

proteínov (od 15 kDa do 240 kDa). V polypeptidovom profile izolátu MHV-78 sme 

identifikovali prítomnosť vírusových proteínov v približnej molekulovej veľkosti 50kDa, 

20kDa, 23kDa, 24kDa a 18,5kDa. U MHV-Šumava a MHV-72 sme v porovnaní s MHV-68 

identifikovali vírusové proteíny v približnej molekulovej veľkosti 11kDa, 25,5kDa, 23kDa 

a 24 kDa. V polypeptidovom profile izolátu MHV-60 sme nezaznamenali prítomnosť 

vírusového proteínu o približnej veľkosti 84 kDa. 

 

 
 

Obr. 3. Dôkaz reakcie antigénov (MHV-60 a MHV-72) s testovanými protilátkami metódou dot assay 

KS-Š, KS-60, KS-MIX, MP1 - testované primárne protilátky Rabbit-anti-MHV-Šumava, Rabbit-anti-MHV 60, 

Rabbit-anti-MHV mix a monoklonová protilátka Mouse-anti-mouse 

 

Záver 

V našich experimentoch sme stanovili koncentráciu proteínov Bradfordovou reakciou. 

Následne sme uskutočnili separáciu vírusových purifikátov v PAGE a identifikovali 

prítomnosť a veľkosť vírusových proteínov vo vybraných vírusových izolátoch. Potvrdili sme 
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významné antigénne rozdiely medzi študovanými izolátmi MHV. U MHV-Šumava a MHV-

72 sme v porovnaní s MHV-68 identifikovali vírusové proteíny o približnej molekulovej 

hmotnosti 11kDa, 25,5 kDa, 23kDa a 24 kDa. Z  výsledkov ELISA  môžeme konštatovať, že 

študované izoláty MHV vykazovali skrížené reakcie s použitými testovanými primárnymi 

protilátkami namierenými proti MHV okrem izolátu MHV-72. Výsledky dot assay potvrdili, 

že v prípade všetkých purifikátov MHV došlo k formácii imunokomplexov. Metódou Western 

blot sa pokúsime ešte identifikovať špecifické vírusové proteíny charakteristické a unikátne 

pre jednotlivé izoláty MHV. Predpokladáme, že výsledky z western blotu potvrdia významné 

antigénne rozdiely medzi izolátmi MHV, ktoré sme v predloženom príspevku naznačili 

použitím vybraných imunologických a molekulárno-biologických metód.  
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Abstract 

Substituted phenanthrenes are potential precursors for material chemistry. Their preparation is based on 

the radical cyclization reaction of biphenyldiazonium salts with alkynes. Various available methods enable 

generation of radical species, required for this transformation, are based on single-electron redox transformations, 

which are most often provided by photoredox catalysis or electrochemistry. Recently, mechanochemically-driven 

piezoelectric redox catalysis has been discovered. Mechanical activation of piezoelectric compounds can generate 

separated electron-hole pairs, which is possible to use for redox transformations of radical generation. In this 

work, quartz was used as piezoelectric material, which proved to be highly efficient. The ball mill represents a 

suitable tool for mechanical activation providing other advantages such as reduction of the reaction time and 

solvent-free conditions of reactions. This work introduces new approach in the synthesis of phenanthrenes 

merging mechanochemistry and piezocatalysis with quantitative results. 

 

Keywords: piezoelectric materials; ball mill; cyclization; radical; diazonium salt 

 

Introduction and Objectives 

In recent years, mechanochemistry has become a powerful tool in the development of 

synthetic methodologies. The use of mechanochemistry introduces a new reaction design and 

introduces new parameters to be included, such as the milling frequency, the ball size / material, 

the reactor size/material, and the grinding agents (both solid and liquid). This approach not 

only represents a substitute for solvent-based reactions but, in many cases, is the only way to 

prepare specific compounds. Recent discovery of the activity of piezoelectric materials in redox 

catalysis, opened the door for mechano-redox chemistry of radical-based one-electron 

reactions. Under the conditions of mechanochemical agitation, piezoelectric materials can 

generate temporarily polarized particles that can participate in redox events [1-3]. 

Substituted phenanthrenes are potential precursors for material chemistry. Their 

preparation is based on the radical cyclization reaction of biphenyldiazonium salts with 

alkynes. Various available methods enable generation of radical species, required for this 

transformation, are based on single-electron redox transformations, which are most often 

provided by photoredox catalysis or electrochemistry [4–5]. 

The goal of this work is to investigate whether the concept of piezoelectric redox 

catalysis can be implemented in the synthesis of substituted phenanthrenes 1, namely in the 

reaction of biphenyldiazonium salts 2 with alkynes 3 under ball-milling conditions. Special 
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attention will be given to cheap yet abundant piezoelectric material such as quartz (Fig. 1). We 

will also establish, if such catalytic system can be used to promote other radical reactions of 

diazonium salts. 

 

 
 

Fig. 1. General synthesis of phenanthrenes by piezoelectric catalysis under ball milling conditions 

 

Materials and methods 

Commercially available organic chemicals from Merck, Acros, TCI or Alfa Aesar were 

used for the syntheses and were used without further purification. Inorganic chemicals and 

organic solvents and other bulk materials were purchased from Mikrochem. Merck TLC plates 

(silicagel 60 F254) with UV indicator were used for TLC analysis, Merck silica gel with a 

particle size of 40 - 63 nm was used for column chromatography. For absorption spectroscopy, 

JENWAY 6705 UV/VIS spectrometer was used. Ball-milling experiments were realized in a 

shaker mill type Retsch MM 400, in which milling jars performed radial oscillations with 

frequencies from 3 to 30 Hz. The reactions were done in stainless steel milling jars with an 

internal volume of 1.5 mL and with stainless steel balls (ø 6 mm). The solvents were purified 

by standard methods. NMR spectra were recorded with Varian NMR System 400 instruments 

(400 MHz for 1H, 100 MHz for 13C). Chemical shifts (δ) are given in ppm relative to 

tetramethylsilane. Yields were determined by Agilent Technologies 6890N Network GC Gas 

Chromatography Flame Ionization Detector System (PaloAlto, CA, USA) Agilent 7683 Series 

Injector Agilent Technologies Autosampler System (Santa Clara, CA, USA) using n-

tetradecane as internal standard. 

 

Results and discussion 

In the first stage of our work, we decided to reproduce the experiments from work of 

Ito and his group, whom were the first to apply the concept of piezoelectric catalysis for the 

synthesis of small organic molecules (Tab. 1. Entry 1). They reported the mechanochemical 

generation of aryl radicals from diazonium salts 4 using cubic BaTiO3 nanoparticles as 
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piezoelectric material in the presence of boronate 5, resulting in the formation of 

phenylboronate 6 [6]. 

Our effort focused on implementation of sand as piezoelectric catalyst instead of 

BaTiO3, which showed high efficiency. Variations of sand loading alongside with amount of 

liquid-assisted grinding (LAG) reagent we achieved the yield for the reaction up to 92% (Tab. 

1. Entry 7). We attempted to prove that piezoelectric material is the driving force for such 

transformation, so we performed reaction with NaCl, which is piezoelectrically inactive. To 

our surprise, reaction proceeded well (Tab. 1. Entry 9). We proposed that ion exchange can 

occur forming chloride of diazonium salt, which is unstable and can decompose in radical 

manner. Similar behaviour was observed using NaF (Tab. 1. Entry 11) and on the other hand 

usage of DMSO as LAG lead to significant decrease of yield (Tab. 1. Entry 13). Modifying the 

amount of boronate 5 enabled us to reduce the reaction time and at the end we achieved up to 

94% yield (Tab. 1. Entry 21). At last, we performed control experiments in solution, showing 

that ball milling conditions are necessary for the reaction to occur. Overall, only a small amount 

of product was formed and interestingly the conversion of boronate 5 dropped by half, which 

could indicate different, most probably ionic, mechanism under these conditions (Tab.1. Entry 

23-24). 

 

 
 

Fig. 2. Optimization of conditions for the synthesis of arylboronates by piezoelectric catalysis under ball 

milling conditions 
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Tab. 1. Optimization of conditions for mechanochemically catalyzed preparation of phenylboronate 6a  -
aDetermined by GC-FID analysis, bNaCl was used as inert filling, cReaction in flask 

 

Entry B2pin2 eq. PEM (eq.) LAG (μL/mg) f/Hz Time/h Yielda/% Conversiona/% 

1 1.0 BaTiO3 (5.0) MeCN (0.12) 30 3  60 68 

2 1.0 sand (19.3) MeCN (0.12) 30 3  84 82 

3 1.0 sand (5.0) MeCN (0.12) 30 3  51 49 

4b 1.0 sand (5.0) MeCN (0.12) 30 3  46 46 

5 1.0 sand (10.0) MeCN (0.12) 30 3  60 56 

6 1.0 sand (15.0) MeCN (0.12) 30 3  81 79 

7 1.0 sand (10.0) MeCN (0.24) 30 3  92 82 

8 1.0 sand (15.0) MeCN (0.24) 30 3  80 85 

9 1.0 NaCl (20.0) MeCN (0.12) 30 3 74 52 

10 1.0 NaCl (20.0) MeCN (0.12) 30 3 78 83 

11 1.0 NaF (20.0) MeCN (0.12) 30 3 67 67 

12 1.0 NaCl (10.0) MeCN (0,24) 30 3 77 82 

13 1.0 NaCl (10.0) DMSO (0,24) 30 3 15 - 

14 1.0 NaCl (10.0) MeCN (0,24) 30 1 67 - 

15 1.0 NaCl (10.0) MeCN (0,24) 30 2 74 - 

16 1.0 NaCl (10.0) MeCN (0,24) 30 1 69 - 

17 1.5 NaCl (10.0) MeCN (0,24) 30 2 94 - 

18 2.0 NaCl (10.0) MeCN (0,24) 30 2 94 - 

19 1.5 NaCl (5.0) MeCN (0,24) 30 2 92 - 

20 1.5 NaCl (5.0) MeCN (0,24) 30 1 73 - 

21 1.5 NaCl (5.0) MeCN (0,24) 30 1.5 91 - 

22 1.0 sand (19.3) - 30 3 1.2 - 

23c 1.0 NaCl (20.0) MeCN (2 mL) - 48 22 11 

24c 1.0 sand (20.0) MeCN (2 mL) - 48 11 5 

 

In the second part of our work, we moved to condition optimization for our proposed 

reaction of diazonium salt 1a and alkyne 2a with piezoelectric catalyst under ball milling 

conditions resulting in phenanthrene 3a. First attempts with sand were not very successful until 

we introduced liquid-assisted grinding (LAG) reagent to the reaction, that lead to significant 

improvement up to 68% (Tab. 2. Entry 1-9). We performed screening of other solvents, where 

DMSO proved to be the best candidate for our reaction, resulting in quantitative yield (Tab. 2. 

Entry 9-13). With such contribution of DMSO to the reaction we were able to reduce the 

amount of catalyst, alkyne, reaction time and still achieving quantitative results (Tab. 2. Entry 

29).  

 

 
 

Fig. 3. Optimization of conditions for the synthesis of phenanthrenes by piezoelectric catalysis under ball 

milling conditions 
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Tab. 2. Optimization of conditions for mechanochemically catalyzed preparation of phenanthrene 3a  -
aDetermined by GC-FID analysis 

 
Entry Alkyne (eq.) PEM (eq.) LAG (μL/mg) f/Hz Time/h Yielda/% 

1 

2 

3 

5.0 sand (10.0) - 30 1 11 

2 5.0 sand (20.0) - 30 1 5 

3 5.0 sand (5.0) MeCN (0.12) 30 1 43 

4 5.0 sand (10.0) MeCN (0.12) 30 1 50 

5 5.0 sand (15.0) MeCN (0.12) 30 1 58 

6 5.0 sand (20.0) MeCN (0.12) 30 1 47 

7 5.0 sand (5.0) MeCN (0.24) 30 1 53 

8 5.0 sand (10.0) MeCN (0.24) 30 1 53 

9 5.0 sand (15.0) MeCN (0.24) 30 1 68 

10 5.0 sand (15.0) DMSO (0.24) 30 1 quant. 

11 5.0 sand (15.0) DMF (0.24) 30 1 94 

12 5.0 sand (15.0) DMAc (0.24) 30 1 86 

13 5.0 sand (15.0) acetone (0.24) 30 1 45 

14 5.0 sand (10.0) DMSO (0.24) 30 1 quant. 

15 5.0 sand (5.0) DMSO (0.24) 30 1 quant. 

16 5.0 sand (3.0) DMSO (0.24) 30 1 quant. 

17 3.0 sand (5.0) DMSO (0.24) 30 1 quant. 

18 3,0 sand (3.0) DMSO (0,24) 30 1 95 

19 1,5 sand (3.0) DMSO (0,24) 30 1 81 

20 3,0 sand (1.5) DMSO (0,24) 30 1 98 

21 3.0 sand (1.0) DMSO (0.24) 30 1 92 

22 3.0 sand (1.5) DMSO (0.24) 30 0.5 99 

23 3.0 sand (1.0) DMSO (0.24) 30 0.5 81 

24 3.0 sand (0.5) DMSO (0.24) 30 0.5 42 

25 3.0 sand (1.1) DMSO (0.24) 30 0.5 94 

26 3.0 sand (1.25) DMSO (0.24) 30 0.5 97 

27 3.0 sand (1.25) DMSO (0.24) 30 0.25 22 

28 3.0 sand (1.25) DMSO (0.24) 30 0.25 20 

29 3.0 sand (1.25) DMSO (0.24) 30 0.5 99 

30 3.0 sand (1.25) DMSO (0.24) 30 0.5 95 

 

Similar phenomenon with NaCl was observed as in the previous reaction (Tab. 3. Entry 

1), even though the reaction was less efficient in this case. Reactions in solution proved the 

necessity of ball milling conditions (Tab. 3. Entry 2-3). Only a small amount of product was 

formed when catalyst was not present (Tab. 3. Entry 4-5). As long as we work with radical 

processes and the milling jar for our reactions is made of stainless steel, we were curious if 

generated amount of iron, due to mechanical agitation, could interfere with the reaction. Under 

optimized conditions, 5 mg of iron was determined in the reaction mixture using UV-VIS 

spectroscopy (after oxidation to iron (III) and determination as a complex with rhodanide), that 

represents 30 mol% according to the reaction. Exchange of sand for different sources of iron 



 

702 
 

showed unexpected efficiency especially in case of Fe0 and Fe2+. A vigorous reaction with Fe2+ 

started immediately after addition of LAG, even before ball milling resulting in 65% yield 

(Tab. 3. Entry 10). 

 

Tab. 3. Controlling experiments for mechanochemically catalyzed preparation of 3a  aDetermined by GC-

FID analysis. bReaction in flask 
 

Entry Alkyne (eq.) PEM (eq.) LAG (μL/mg) f/Hz Time/h Yielda/% 

1 5.0 NaCl (10.0) - 30 1 54 

2b 5,0 NaCl (10.0) DMSO (2 ml) - 48 1 

3b 5,0 Sand (10.0) DMSO (2 ml) - 48 1 

4 5,0 - DMSO (0,24) 30 1 12 

5 5.0 - DMSO (0.24) 30 1 12 

6 3.0 Fe (0.4) DMSO (0.24) 30 0.5 92 

7 3.0 Fe (0.3) DMSO (0.24) 30 0.5 96 

8 3.0 FeSO4 (0.3) DMSO (0.24) 30 0.5 77 

9 3.0 Fe2O3 (0.3) DMSO (0.24) 30 0.5 23 

10b 3.0 FeSO4 (1.1) DMSO(0.5ml) - - 65 

 

Conclusion 

We managed to discover a new approach for the synthesis of phenanthrenes under ball 

milling conditions with complete optimization achieving quantitative results. In this manner, 

sand was successfully implemented as a catalyst for the reaction but considering that reaction 

proceeded also with iron that can be produced during the milling, we are not able to confirm 

that sand acts as piezoelectric material. Unexpected behavior of NaCl acting as catalyst was 

observed followed up with optimization of conditions, thus we developed another new pathway 

for the synthesis of phenylboronates with excellent results. Further mechanistic studies of these 

reaction systems are underway, alongside with a scope screening. 
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Abstract 

Purposely or not, overloading the translational mechanism during proteosynthesis causes stress 

conditions in cells and leads to the production of misfolded protein aggregates, known as inclusion bodies (IBs). 

Previously they were considered a major bottleneck of recombinant technologies and it was desired to minimize 

their formation. However, recent studies confirmed, that even misfolded protein in IBs remains its partial natural 

activity. Modern technologies also allow designing proteins of interest to fold into IBs on purpose. These findings 

opened new possibilities for the application of IBs as a cheap and effective in vivo immobilized catalyst in 

biocatalysis, a source of protein in antimicrobial and nanopill treatment and a biomaterial for tissue engineering. 

Also, a novel approach of IBs utilization as biosensors is on the rise.  

 

Keywords: active inclusion bodies; biosensing; fluorescence; GFP; YFP 

 

Introduction and Objectives 

Term inclusion bodies is an aware long-term phenomenon in recombinant 

biotechnologies. Over the last decade, their hidden potential has become increasingly apparent, 

as these seemingly incorrectly folded insoluble protein aggregates are still able to partially 

retain their natural activity [1]. Thanks to genetic engineering is possible to purposely „pull-

down“ the protein of interest in form of IBs by fusion with an aggregation-prone tag. Widely 

used tags are small coiled-coil domains [2] and cellulose-binding domain (Clostridium 

cellulovorans (CBDclos)) [3]. Also, short surfactant-like or hydrophobic artificial peptides are 

an attractive alternative, proposed with the best „pull-down“ results [4, 5, 6]. Protein constructs 

designed by mentioned approaches are considered active IBs (aIBs) and they find their 

application in different areas [3, 7, 8, 9]. However, their utilization as biosensors has also 

emerged [10]. Fluorescent-based modern biosensors often contain green (GFP), yellow (YFP) 

or cyan fluorescent protein (CFP). The approach of a single fluorescent protein allows 

monitoring interaction between biosensor and ligands based on one emission signal, whereas 

FRET- protein type of biosensors requires the acquisition of two emission signals [11]. A single 

fluorescent protein is split into two parts, which are then individually attached to the ends of 

a ligand-binding domain, or a ligand-binding domain is split into two parts, which are then 

individually attached to the ends of a single fluorescent protein. 

mailto:chemmbel@savba.sk
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This study aimed to “pull down” protein activity into aIBs and their direct application 

in the detection of various saccharides and (poly)- phosphates by a single fluorescent protein 

type approach, monitoring GFP and YFP variants. For (poly)- phosphates detection was used 

conserved histidine α-helical domain (CHAD), which is a polyphosphate and metal cofactor 

binding module from bacterial short-chain polyphosphatase (ygiF, E. coli; SACS2, 

Saccharolobus solfataricus) [12, 13]. While mimicking the short internal sequence of CHAD, 

a new short aggregation tag LHSAKIVVIG (LHS1) is introduced and fused with CHAD and 

turboGFP. For saccharide detection, a construct inspired by fluorescent-based glucose binding 

protein (FGBP) [14] was designed. Originally, FGBP is a biosensor for glucose monitoring in 

living cells [15]. The single fluorescent signal is acquired thanks to YFP, which is inserted 

between cuts in the C-end of periplasmic Glc/Gal binding protein (GGBP). In this experiment, 

the FGBP amino sequence was fused with a C-terminal hexahistidine aggregation-prone tag to 

form aIBs. 

 

Materials and methods 

Cloning and expression 

Chemically competent E. coli BL21 (DE3) T1R cells were transformed with plasmids 

and cultivated on kanamycin/LB/agar plates. The colonies were regrown in LB medium 

supplemented with kanamycin (30 μg/ ml) for 20 h at 32 °C. Then, the solution was transferred 

to fresh LB-media and incubated for 4 h at 37 °C with shaking at 150 rpm. Recombinant 

expression was accomplished by adding an inductor (isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside; 

400 μM) for 20 h at 15 °C with shaking at 150 rpm. After centrifugation (45 min, 9700 × g, 4 

°C), the biomass was suspended in a minimum volume of water, frozen, and lyophilized. The 

lyophilized cells were kept at −30 °C until further use. 

Isolation of aIBs 

Lyophilized cells were lysed twice using CelLytic B Cell Lysis Reagent. After 

centrifugation of the lysate (5 min, 21,000 × g, 4 °C), cell debris was washed three to five times 

using Tris-HCl buffer (50 mM, pH 7.5). After the final centrifugation step, IBs were 

resuspended in Tris-HCl buffer and stored at −30 °C. IBs were then used at a 100-fold dilution 

(SACS2/ygiF-GFP) or 50-fold dilution (FGBP). 

SDS-PAGE 

12% separation gels and 4% stacking gels were prepared polymerized for 3 h. Before 

loading on the gel, samples were mixed with Laemmli buffer containing β-mercaptoethanol 

and heated at 75°C for 15 min. The prepared gels were washed, stained with Colloidal 
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Coomassie Stain overnight, and thoroughly washed again. Band intensity was evaluated using 

UVP Doc-It LS Analysis Software to determine the percentage of the recombinant protein in 

the cleared cell lysate and the suspension of IBs. 

Fluorescence measurement 

Measurement of fluorescence was performed on Mithras2 LB 943 Multiplate reader 

(Berthold Technologies GmbH & Co. KG). Samples in buffer (Tris-HCl, 50 mM, pH 7.5 or 

KH2PO4 100 mM, pH 7.5) were loaded into black 96-well plates with a transparent well 

bottom. Samples were measured in duplicate using an excitation filter at 485 nm and an 

emission filter at 535 nm. Measured values were evaluated by the MAVE (average of multiple 

measurements for a single well) function. 

 

Results and discussion 

Pull-down into IBs  

Determination by SDS-PAGE band intensity analysis software, 90-100% of LHS1-

turboGFP-CHAD (ygiF) and LHS1-CHAD (SACS2)-GFP constructs were successfully pulled 

down into IBs. However, LHS1-GFP was pulled down into IBs only around 40% (Fig 1A) 

TurboGFP is a highly soluble protein, therefore fusion with a small 10 amino acid long LHS1 

tag was not sufficient. The pull-down range of FGBP1 was determined at 56% (Fig 1B). The 

highest fluorescence signal of all aIBs constructs was provided by LHS1-CHAD (SACS2)-

GFP, probably due to the natively designed IKPTTILHVAAKAD linker inserted between the 

LHS1 tag and CHAD (SACS2). 

 

            
       A                                                B 

 
Fig. 1. SDS-PAGE of aIBS constructs  A Lanes 1/2, SACS2 cell lysate/IBs; lanes 3 and 4, ygiF cell lysate/IBs; 

lanes 5 and 6, LHS1 cell lysate/IBs; B Lanes 1/2 FGBP cell lysate/IBs 1:5 ratio, Lanes 3/4 FGBP cell lysate/IBs 

1:2 ratio 
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Phosphate detection 

Inorganic phosphate chemistry is essential in driving biosynthetic reactions while 

providing energy sources from pyrophosphate (PPi) hydrolysis to inorganic phosphate (Pi). 

The aim was to develop an aIBs biosensor for online monitoring of PPi hydrolysis by 

phosphatases. Fig 2 is mimicking the PPi hydrolysis. Pi does not influence RFI significantly 

and PPi is quenching the signal in all aIBs constructs. This result can be considered as a 

calibration curve for further research. Alternating fluorescent signals in each of the aIBs 

confirmed successfully pulled-down activity of CHAD and GFP. Also, LHS1 shows alike 

results as ygiF and SACS2, while containing only a short sequence from CHAD for phosphate 

recognition. Further, this confirms, that whole CHAD is not necessary for IBs constructs in 

phosphate recognition. 

 

 

 
Fig 2. Mimicked PPi hydrolysis Calibration in the presence of 20 mM Mg2+, PPi (10 mM) hydrolysis to Pi 

(20 mM) 

 

Saccharide detection 

The specificity and sensitivity of soluble FGBP for Gal/Glc was previously 

characterized [15]. However, in the case of FGBP-IBs, the significant response of fluorescent 

signal (RFI) was not observed with Gal/Glc and neither maltose (Mal). Nevertheless, when 

Gal/Glc is bound by β-1,4 linkage and forms lactose (Lac), the RFI response is strong. Also, 

interaction with glucose-1-phosphate (Glc-1-P) resulted in increased RFI. Surprisingly, FGBP-

IBs appears to be more specific to other monosaccharides than the original soluble FGBP (Fig 
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3A). FGBP-IBs positively interacted with mannose (Man) and fructose (Fru), when RFI 

distinctly increased. Interestingly, interaction with ribose (Rib), as an aldopentose 

monosaccharide, showed the steepest trendline slope. This broad specificity of FGBP is 

applicable in organic synthetic chemistry when the same biosensor can be present in defined 

reaction mixtures. In Fig 3B is shown, that polymerized Glc into starch or short-chain polymer 

maltodextrin, increases the RFI signal significantly. For further research, FGBP-IBs biosensors 

can be examined for monitoring starch degradation by amylases, which is important 

biotransformation in food sciences. 

 

    

A                              B 

 
Fig 3. Saccharide specificity of FGBP-IBs  A specificity to various saccharides in the range 0-40 mM (Gal, 

Man, Fru), 0-80 mM (Glc-1-P, Rib, Mal, Lac); B 0-2,5;3% (Glc, Mal, maltodextrin, starch) 

 

Conclusion 

 New utilization of aIBs as biosensors was introduced here. There is a broad scope of 

the potential application of fluorescent aIBs, as fluorescent biosensors are commonly used in 

clinical, pharmaceutical, toxicological, and agri-food analyses, and future studies of the 

applications of IBs in these fields would be interesting. The results demonstrated, that highly 

soluble GFP variants could be pulled down into the aIBs by fusion with a new surfactant-like 

hydrophobic short tag LHS1. LHS1 also confirmed its phosphate-binding activity. All of the 

GFP-related constructs have modified sensitivity to mono-/di-inorganic phosphates. In 

addition, YFP variants could be effectively produced in form of IBs with broad substrate 

specificity. This can be further used as an advantage in sugar chemistry and enzymatic 

biotransformations. 
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Abstract 

Comparison of the therapeutic effect of 161Tb and 177Lu in irradiation of the human multiform malign 

glioblastoma cell line U251 

The study is based on a comparison of the effects 161Tb and 177Lu on human multiform malign 

glioblastoma cell line U251. Radiotherapy is used in more than 50% of cancer treatments. Lutecium-177 is already 

used commercially in the form of Lutathera in nuclear medicine due to its suitable physical properties. 

Terbium-161 has analogous physical and chemical properties. Due to the suitable beta decay energy and, in 

addition, the emission of Auger electrons, 161Tb is thus a potential radionuclide for treatment in nuclear medicine. 

Irradiation on the cell line was performed with volume activity 0; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700 and 

800 kBq/ml for both 161Tb and 177Lu. 

 

Keywords: nuclear medicine; therapy; Terbium-161; Lutetium-177; tumour cell; glioblastoma 

 

Úvod a formulace cílů 

Nukleární medicína je lékařský obor využívající k diagnostice a terapii aplikaci 

radiofarmak pacientovi. Radiofarmakum je léčivý přípravek, jehož účinnou složkou je 

radionuklid [1]. Stěžejní roli při rozdělení diagnostické i terapeutické části nukleární medicíny 

hraje typ záření emitované radionuklidem. Konvenční léčba využívá účinků β– zářičů, ale 

v posledních letech rozvíjí i cílená alfa terapie (TAT) a terapie s využitím zářičů Augerovských 

elektronů (např. 161Tb). 

Radioterapie je vyžívána více než v 50 % případů léčby onkologických onemocnění, 

jak pro kurativní, tak paliativní léčbu. Zneškodnění nádorových buněk je založeno na 

radiačních účincích ionizujícího záření. Cílem je poškození DNA maligních buněk přímo 

ionizujícím zářením nebo sekundárním ionizujícím zářením a vzniklými reaktivními formami 

kyslíku. Na DNA vystavené radiaci vznikají poškození jako jsou jednoduché (SSB) a dvojné 

zlomy (DSB). Poškozené buňky odpovídají na poškození DNA reparačními procesy, nejčastěji 

homologní a nehomologní rekombinací. V případně neúspěchu reparace dochází ke genomové 

nestabilitě a buňka umírá (apoptóza; nekróza) nebo přechází do senescence. Uvedený proces 

zneškodnění nádorových buněk má ovšem vliv i na okolní zdravé buňky, a proto je důležité 

léčbu co nejvíce zacílit a předejít tak poškození zdravé tkáně [2]. 
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Stěžejním rozdílem mezi jednotlivými druhy záření v radioterapii je jejich dosah v tkáni 

a lineární přenos energie (LET). Cílená alfa terapie využívá α emiterů, jejichž velikou výhodou 

je přesnější zacílení na nádorové buňky a mikroprostředí tumoru než v případě ostatních záření. 

Emitované α částice mají vysoký LET a krátký dosah a deponují tak v malém objemu tkáně 

velké množství ionizační energie, díky čemuž je minimalizováno ozáření okolní zdravé tkáně 

a udržují tak dávku záření v léčeném orgánu. Alfa částice jsou v porovnání s β– částicemi a 

Augerovými elektrony zhruba 7000krát těžší, což se odráží jak v LET, tak v dosahu v tkáni; 

jejich LET s pohybuje v rozmezí 50 - 230 keV/μm a dosah v tkáni je obvykle 50 - 100 μm. 

Naproti tomu β– částice mají nízký LET, zhruba 0,2 keV/μm, a relativně velký dosah v tkáni, 

1 až 10 mm [3, 4]. Augerovy elektrony odlišuje jejich kaskádovitý způsob emise, díky čemuž 

se pohybuje energie emitovaných elektronů v úzkém rozmezí jednotek až několika desítek 

keV. Zároveň mají ale Augerovy elektrony malý dosah v tkáni (nm) a jsou považovány za 

částice se středním až vysokým LET, který nabývá hodnot 4 - 26 keV/μm. To má za výsledek 

vysokou lokální hustotu ionizace v tkáni, která způsobuje destruktivní účinky na DNA a 

buněčné membráně. Tímto se liší Augerovy elektrony od vysokoenergetických β– částic, které 

deponují svoji energii na delší dráze. Nicméně k dosažení terapeutického účinku v případě 

Augerových elektronů je nutná jejich inkorporace přímo do cílové organely [5, 6]. 

Lutecium-177 je β– zářič s poločasem přeměny 6,7 dne. Lutecium-177 je klíčovým 

radionuklidem v cílené částicové terapii gastroeteropankreatických neuroendokrinních tumorů 

(GEP NET) díky vhodným fyzikálním vlastnostem, efektivní cytotoxicitě pro nádorové buňky 

v relativně malém objemu, díky čemuž jsou okolní zdravé buňky ušetřeny ozáření. Dále je při 

přeměně 177Lu emitováno nízkoenergetické gama záření vhodné pro SPECT detekci 

biodistribuce radiofarmaka v těle. Dosah emitovaných β– částic v měkké tkáni je 670 μm, což 

je ideální vzdálenost pro zacílení dávky do malých objemů, včetně mikrometastází [7]. 

Lutecium-177 navázané na analog somastatinu, DOTA-TATE, je komerčně používáno k léčbě 

pacientů s metastatickými nebo neresekovatelnými neuroendokrinními nádory pod obchodním 

názvem Lutathera® [8]. 

Terbium-161 je β– zářič s poločasem přeměny 6,9 dne. Co do energetiky emitovaného 

záření a v dalších ohledech jako jsou chemické vlastnosti a farmakokinetika se 161Tb velmi 

přibližuje terapeutickému radionuklidu 177Lu. Terbium-161 navíc disponuje emisí Augerových 

elektronů s energií do 50 keV, které, jak bylo zmíněno, mají terapeutické účinky [9, 10].  

Cílem této studie je porovnat účinky záření 161Tb a 177Lu na nádorové buněčné linii 

lidského maligního multiformního glioblastomu U251.  
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Materiály a metody 

Ve studii byla sledována závislost přežití lidského maligního multiformního 

glioblastomu (U251) získaného z American Type Culture Collection (ATCC HTB-17) na 

objemové aktivitě Av použitého radionuklidu a na obdržené dávce D [Gy], kdy obdržená dávka 

byla určena na základě vztahu 

𝐷 = 1,602 ∙ 10−19 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴 ∙ 𝑇1/2 ∙

[1 − 𝑒
−(

𝑡∙ln (2)
𝑇1/2

)
]

2 ∙ 𝑚 ∙ ln (2)
, 

[I.] 

 

kde E [eV] je střední uvolněná energie na jednu přeměnu daného radionuklidu, A [Bq] je 

aktivita daného radionuklidu, T1/2 [s] je poločas přeměny daného radionuklidu, t [s] je doba 

ozařování a m [g] je hmotnost ozařovaného objektu. 

Platnost vztahu [I.] je omezena několika předpoklady: 

▪ žádné částice neunikají z ozařovaného systému, tj. veškerá energie je deponována v 

ozařovaném systému 

▪ distribuce daného radionuklidu je homogenní přes celý objem ozařovaného vzorku 

▪ dochází pouze k externímu ozařování, tj. použité radionuklidy nejsou nijak inkorporovány 

ozařovanými buňkami 

▪ vzhledem k tomu, že se jedná o adherentní buněčnou linii a radionuklid byl rozptýlen 

v živném médiu, byla geometrie ozařování 2π (buňky jsou ozařovány jen z jedné strany – 

ze shora) 

Objemová aktivita použitého 161Tb a 177Lu se pohybovala v rozmezí 0-800 kBq/ml. Jak 

161Tb, tak 177Lu bylo používáno ve formě TbCl3, resp. LuCl3.  

Kultivační podmínky 

Buňky U251 byly kultivovány za standardních kultivačních podmínek (37 °C, 5% CO2, 

95% vlhkost) v Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM) doplněném 10 % Fetal Bovine 

Serum America Origin, 1 % Penicillin-Streptomycinu, 1 % L-glutaminem, 1 % neesenciálních 

aminokyselin a 1 % pyruvátu. 

Ozařování 161Tb a 177Lu 

Ozáření buněk probíhalo v kultivačních lahvích o ploše dna 25 cm2 s počáteční 

koncentrací 3 000 buněk/cm2 v 5 ml živného média. Po vytvoření monovrstvy buněčné kultury 

U251 na dně kultivační lahve, byl přímo do kultivační lahve napipetován odpovídající objem 

příslušného radionuklidu s objemovou aktivitou 0; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700 a 800 

kBq/ml. Buňky byly ozařovány po dobu 24 hodin, poté bylo radioaktivní médium slito a buňky 

byly dvakrát opláchnuty 5 ml fosfátového pufru (PBS). Následně byly buňky trypsinizovány 
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pomocí 1 ml roztoku trypsinu. Pro aktivaci trypsinu byly kultivační lahve umístěny na 3 minuty 

do inkubátoru s teplotou 37 °C. Trypsinizace byla po 3 minutách zastavena přídavkem 5 ml 

média, přičemž celý objem lahvičky byl rozpipetován a tím byly buňky od sebe důkladně 

rozděleny a homogenizovány. Koncentrace buněk byla stanovena na průtokovém cytometru 

MUSE Cell Analyzer, kdy 100 μl zhomogenizovaných buněk bylo přidáno k 100 μl MUSE 

Count & Viability Assay Kit a po kultivaci trvající 5 minut byly pomocí průtokového 

cytometru spočteny. Dále byly příslušné objemy ozářených buněk nasazeny do kultivačních 

šestijamkových multiwellů naplněných 3 ml kultivačního média. Do každé jamky bylo 

nasazeno přibližně 200 buněk. Posléze byla zahájena kultivace buněk nasazených 

v multiwellech k tvorbě kolonií. Tvorba kolonií buněčné kultury U251 s ohledem na dobu 

zdvojení této buněčné kultury trvala 12 dnů. Po uplynutí 12 dnů byly narostlé buněčné kolonie 

obarveny krystalovou violetí v 95% roztoku methanolu. Za kolonii byl považován útvar čítající 

alespoň 50 buněk. 

Zpracování 

Jednotlivé experimenty byly prováděny jako sextuplety a počty kolonií v jednotlivých 

jamkách mutliwelů byly průměrovány. Experiment s 161Tb byl proveden ve dvou nezávislých 

provedení; experiment s 177Lu jednou. Získaná experimentální data byla proložena pomocí 

lineárně kvadratického modelu (LQ), který reprezentuje standardní způsob křivky přežití. LQ 

model je definovaný vztahem 

ln(𝑆𝐹) = −(𝛼𝐷 + 𝛽𝐷2), 
[II.] 

 

kde SF [%] je hodnota přežití buněk a parametry α a β charakterizují radiosenzitivitu buněk. 

Veličina D [Gy] v rovnici [II.] představuje dávku, která byla určena na základě vztahu [I.]. 

 

Výsledky a diskuze 

Normované procentuální přežití buněk jednotlivých experimentů uvádí Tab. 1. 

a Tab. 2.  

 

Tab. 1. Procentuální přežití buněk U251 po ozáření 161Tb 

 

AV [kBq/ml] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Dávka [Gy] 0,00 0,39 0,78 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 3,12 

Přežití 1. exp. 

[%] 
100,00 112,04 89,40 80,54 82,95 74,26 48,96 29,78 17,75 

Přežití 2. exp [%] 100,00 89,42 99,63 103,18 114,04 130,00 108,96 103,72 89,51 
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Tab. 2. Procentuální přežití buněk U251 po ozáření 177Lu 

 

AV [kBq/ml] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Dávka [Gy] 0,00 0,33 0,66 0,98 1,31 1,64 1,97 2,29 2,62 

Přežití 1. exp. 

[%] 
100,00 122,58 116,29 104,09 85,00 106,87 87,52 93,12 99,60 

 

Tyto hodnoty byly vyneseny do grafů (Obr. 1. a Obr. 2.) pomocí LQ modelu, kdy pro 

hodnoty přežití z Tab. 1. byla vynesena průměrná hodnota.  

 

 

 

Obr. 1. Dávkově závislá křivka přežití buněčné linie U251  

 

 
 

Obr. 2. Aktivitně závislá křivka přežití buněčné linie U251  

 

Jak lze z výsledků vypozorovat, buněčné přežití po ozáření 161Tb má při vyšších 

dávkách klesající trend. V případě ozaření 177Lu se ovšem hodnoty přežití v rámci neodchylují 

od 100 %. Nicméně v rámci budoucí experimentální činnosti budou pro oba radionuklidy 

doplněny další replikáty pro potvrzení trendů získaných závislostí.  
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Závěr 

V rámci této studie bylo provedeno ozáření nádorové buněčné linie U251 vybranými 

radionuklidy 161Tb a 177Lu, v intervalu objemové aktivity 0 až 800 kBq/ml. 

Účinek 161Tb se po prvotních experimentech zdá být mírně vyšší než účinek 177Lu. 

Pozorování vlivu 161Tb na buněčnou linii je příslibem do budoucna pro tento radionuklid, který 

by mohl jednou figurovat v klinické praxi při léčbě nádorových onemocnění vedle 177Lu. 

V rámci pokračování této studie budou experimenty opakovány k ověření dosavadních 

získaných dat, což bude i prezentováno v rámci konference ŠVK 2022. Dále budou 

optimalizovány podmínky ozáření a aplikované objemové aktivity pro získaní jasnějších 

a rozdílnějších údajů, které by hned na první pohled přinesly jednoznačné výsledky o průběhu 

buněčného přežití v závislosti na dávce. 
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Seznam použité literatury 

[1] Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů  

[2] De Ruysscher D., Niedermaan G., Burnet N. G., et at. (2019) Nat. Rev. Dis. Primers. 5, 

p. 1 

[3] Parker Ch., Lewington V., Shore N., et al. (2018) JAMA Oncol. 4, p. 1765 

[4] Nelson B. J. B., Anderson J. D., Wuest F. (2021) Pharmaceutics 13, p. 49 

[5] Idrissou M. B., Pichard A., Tee B., et al. (2021) Pharmaceutics 13, p. 980 

[6] Ku A., Facca V. J., Cai Z., et al. (2019) EJNMMI Radiopharm. Chem. 4, p. 27 

[7] Dash A., Pillai M. R. A., Knapp F. F. (2015) Nucl. Med. Mol. Imaging. 49, p. 85 

[8] Vogel W. V., van der Marck S. C., Versleijen M. W. J. (2021)  Eur. J. Nucl. Med. Mol. 

Imaging. 48, p. 2329 

[9] Müller C., Umbricht Ch. A., Gracheva N., et al. (2019) Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 

46, p. 1919 

[10] Naskar N., Lahiri S. (2021) Front. Med. 8, p.1 

  



 

715 
 

IR spectroscopic analysis of aluminosilicates modified with rare earths 

element cations 
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Abstract 

Layered aluminosilicates are inorganic materials that are ubiquitous in the nature and are used for 

production of oxide ceramics. Their structure is formed by a network of tetrahedrons and octahedrons, connected 

into layers. Due to isomorphous substitutions negative charge can be located on the layers and is compensated by 

the cations present between the layers. These cations can be substituted for other cations by cation exchange. 

Cations of rare earth elements (REE) are known as phosphors thanks to their rich electron transfers. In this work, 

the influence of the phosphors on selected aluminosilicate samples were investigated by ATR-FTIR. Distinct shift 

of vibration bands due to the presence of trivalent REE cations in the interlayer was observed.  

 

Keywords: Aluminosilicates; nanoparticles; up-conversion; rare earth elements 

 

Introduction and Objectives 

Natural aluminosilicate forming typical microcrystals was used in this work. 

Isomorphous substitutions occurring in the structure are responsible for the negative charge of 

the net oxygen network, which is balanced by cations located close to their surface. The 

variability in structural substitutions and various hydration state of the exchangeable cations 

are responsible for observable microcrystal disorder, typically investigated by X-ray powder 

diffraction. This is able to deliver e.g. information about the mean interatomic distances. The 

content of exchangeable cations is expressed by the value of the cation exchange capacity 

(CEC). These cations interact with the negatively charged structural oxygens by electrostatic 

interactions or are strongly bound to the surface by a bridging oxygen [1]. The possibilities of 

cations adsorption to aluminosilicate surfaces as well as the possibilities of their modification 

have been widely studied [2]. Depending on properties of new cation used for the cation 

exchange reaction (Fig. 1.), it is possible to obtain novel materials with interesting physical-

chemical properties [3]. When creating light-emitting materials, it is also important to pay 

attention to the material’s final chemical, photochemical and thermal stability [4]. 
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Fig.1: Scheme of cation exchange reaction principle [3] 

 

Rare earth elements (REEs) are known as phosphors due to their high density of energy 

states of 4f electron energy levels [5]. The atoms of REEs are characterized by the f orbitals 

being shielded by s and p valence electrons in their pure metallic form, but these are typically 

used for bonds and forming divalent and/or trivalent cations [6]. Availability of rich 4f electron 

energy states in REE compounds with energy differences corresponding to the (UV)VIS 

photons, makes them ideal elements for use in light emitting devices with broad field of 

application including medical detection applications. 

The aim of this work was to verify the suitability of aluminosilicates used as support 

matrices for REE cations. The ability to incorporate REE cations into the framework of used 

aluminosilicate samples was verified in this work, including the spectral analysis in the infrared 

region. By observing the OH structural groups vibration changes caused by the presence of 

REE cations in used aluminosilicates samples. 

 

Materials and Methods 

To estimate the maximum amounts of REE cations in the interlayer space after cation 

exchange reaction, it was necessary to quantify the CEC value of the aluminosilicate samples 

used. The CEC value was quantified by visible spectroscopy (VIS) analysis of blue 

triethylenetetraamine copper complex before and after its reaction with dispersions of all 

aluminosilicate samples used. 

Samples were prepared from 2 % w/w aluminosilicate dispersions by saturating them 

several times with solutions containing 0.33 M concentration of the desired REE cations. The 

modified dispersions were then washed several times with distilled water. In the next step, the 

samples were dried in an oven at 110 °C, crushed in an agate mortar, sieved through 100 µm 

rectilinear sieve and stored in a polyethylene flask. A detailed description of CEC, sample 

preparation and processing has been also described elsewhere [7]. 

The infrared spectra of modified aluminosilicate powders were measured by Attenuated 

Total Reflection Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) in the middle-IR 

region of 4000 to 400 cm-1 using a Nicolet 6700 FTIR spectrometer. 
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Result and Discussion 

Using ATR-FTIR spectral measurements and comparing them with the literature data, 

we approved strong absorption in the range of 3600 – 3200 cm–1 caused by stretching water 

vibration and at 1630 cm–1 associated with water bending vibration. The antisymmetric ν3 and 

symmetric ν1 stretching modes for differently bounded water molecules and 2ν2 overtone of 

bending ν2 vibration were identified in FTIR spectra of aluminosilicates. The positions of these 

vibrations are reflecting the strength of hydrogen bonding between water molecules, that is 

affected by the interlayer cations and the charge density located at the aluminosilicate oxygen 

surface. The intensity and vibrational energy of these bands vary with the type of interlayer 

cation and the water continuous network involved in H-bond formation. The bands observed 

in material used in our study are in a good agreement with the aluminosilicate vibrations 

reported in the literature [8]. 

The specific absorption band at 3623 cm–1 is observed due to the stretching of the 

structural OH groups, the band observed at 3417 cm–1 belongs to the antisymmetric stretching 

of the water located on the hydrated interlayer cations. The band at 3241 cm–1 represents the 

symmetric stretching of water located at the hydration shell of exchangeable cations and 

surface of the aluminosilicate. Accordingly, band at 1631 cm–1 represents the deformation 

vibration of present water. The vibration at 1115 and at 981 cm–1 belongs to the structural Si–

O stretching vibrations. The bands recorded at 912, 875 and 838 cm–1 represent the deformation 

vibrations of the bridging Al–Al–OH, Al–Fe–OH and Al–Mg–OH groups. Vibration band at 

798 cm–1 belongs possibly to quartz admixture of this natural sample [9 – 10] (Fig2a, Tab. 1.).  

 

 

 
Fig. 2. Spectroscopic recording of ATR-FTIR measurements of treated sample materials 1 

a) pure sample b) sample modified with REE-1, c) sample modified with REE-2, d) sample modified with REE-

1,2 
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Tab. 1. Assignment of observed peaks  

 

Position [cm–1] Assignment 

3623 OH stretching (inner hydroxyl groups) 

3417 OH anti-symmetrical stretching 

3241 OH symmetrical stretching 

1632 OH deformation of water 

1115 Si-O stretching 

981 Si-O stretching 

912 Al-Al-OH deformation 

875 Al-Fe-OH deformation 

838 Al-Mg-OH deformation 

798 Quartz admixture of natural sample 

 

The area under the bands located in the range of 3420 – 3240 cm–1 is associated with 

water content in the samples influenced also by the amount and type of exchangeable cations. 

Samples with a higher content of exchangeable cations adsorb more water compared to samples 

containing fewer exchangeable cations. For the identical material, the increased strength of 

hydrogen bonding between water molecules is accompanied by a shift of the water stretching 

bands to lower wavenumbers, while the water bending band is shifted to higher wavenumbers. 

Here, the cation type having higher surface charge density have increased values of hydration 

enthalpies, hence shall induce more water bound as compared to cations having the lesser 

charge. This water binding ability must reflect the cation polarising ability and their hydration 

number. According to the Xu et al. [11] the polyvalent cations adsorb water molecules more 

firmly compared to monovalent cations. As the water content in the solvating shells of 

exchangeable cations in the interlayer increases enhanced intensity of absorption band should 

be observed. Our results are in good agreement with the discussion above. 

The modification of the material using different REE cations caused a different binding 

of the water content to the analysed samples and affected its structural vibrations (Fig. 2b, c, 

d.). This was reflected in the observation of decreasing intensity of the deformation vibration 

of water located at 1631 cm–1. This can indicate the decreased water amount in their hydration 

sphere even though all of them were trivalent REE cations. All samples were treated in the 

same manner, but interestingly the Si–O stretching vibration shifted from 981 cm–1 to 995 cm–

1. At the same time, the deformation vibrations of Al–Al–OH groups shifted from 912 cm–1 to 

915 cm–1, deformation vibrations of Al–Fe–OH groups shifted from 875 cm–1 to 886 cm–1 and 
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deformation vibration band of the Al–Mg–OH groups shifted from 838 cm–1 to 846 cm–1. Such 

systematic shift towards higher wavenumbers, indicate more intensive interaction of new REE 

cations with aluminosilicate oxygen surface than previous cations present. 

A lower band intensity was observed in all investigated samples for the stretching 

vibrations of structural OH groups, which indicate the presence of REE cations in modified 

samples. The trend of wavenumbers increasing of the absorption bands described above and 

decreasing the intensities of the stretching vibrations was proportional to the decreasing radius 

of the REE used for the modification. We therefore assume a tighter incorporation of smaller 

REE cations onto the oxygen surface of the aluminosilicate sample used. The investigation of 

trivalent cations such as the REE cations, which form stronger hydrogen bonds, compared to 

the monovalent and divalent cations originally present in the interlayer such as sodium or 

calcium, are in good agreement with the results reported in the literature [8]. 

  

Conclusion 

In this work, we confirmed that the originally occurring cations of the aluminosilicate 

sample can be successfully replaced by REE cations. Modification of the materials by REE 

cations changed the ratios of both the tightly and weakly bound water molecules, in comparison 

to material starting state. The bands of the original aluminosilicate sample showed a detectable 

shift to higher wavelengths after aluminosilicate modification by REEs. Lowering intensities 

of the stretching vibrations of structural OH groups were also detected. This indicates the 

existence of stronger interactions between the trivalent cations of the REEs and the charged 

aluminosilicate layers. The data are in good agreement with the results of hydrated cations 

reported in the literature [8]. Trivalent cations with smaller diameters have shown regular 

behaviour having better selectivity to the aluminosilicate layers compared to the original 

cations with larger ionic radius. The successful cation exchange is important for preparation of 

new materials by REE cations. 
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Abstract 

Properties of 2M dimethacrylate investigated by PALS technique  

Light-induced photopolymerization takes place under controllable and specific conditions. It´s 

characterized by networking. Sample 2M is a mixture of UDMA and D3MA monomers with added photoinitiator 

and was cured in a disk apparatus of various thickness. The microstructural properties of material were measured 

by positron annihilation spectroscopy. PALS is an excellent technique for characterizing local free volume at the 

atomic level by measuring the lifetimes of positrons and positronium. The lifetime of oPs depends on the size of 

the free volume. Thanks to the lifetime component of oPs (τ3) from a complex spectrum of lifetimes, it´s possible 

to monitor the influence of physical parameters on changes in local free volume. The 2M sample was fully cured 

after a certain time for a given thickness, with a stable oPs lifetime and free volume. As the thickness of the sample 

increased, crosslinking and curing proceeded more slowly, or the sample took longer to complete the reaction. 

The more the sample was cured and crosslinked, the shorter lifetime of oPs and the smaller the free volume. 

 

Keywords: positron annihilation spectroscopy; dimethacrylate; photopolymers; free volumes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Polymerizácia indukovaná svetlom – fotopolymerizácia  prebieha pri 

kontrolovateľných špecifických podmienkach a prejavuje sa tvorbou siete, tzv. zosieťovanie. 

Vzorka vhodná na fotopolymerizáciu je kvapalný a tvorený monomérom alebo ich zmesou 

a fotoiniciátora. Proces fotopolymerizácie je zložitý jav, intenzívne študovaný viacerými 

technikami [1].  Na štúdium mikroštrukturálnych vlastností, ako sú napríklad veľkosti voľných 

objemov, je jednou z nich aj technika pozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PALS), ktorá je 

založená na meraní doby života pozitrónov v materiáli, kedy je časť pozitrónov zachytená 

v oblasti so zníženou elektrónovou hustotou a môže tak vytvárať viazaný stav elektón-pozitrón, 

pozitrónium (Ps). Ide o jedinú techniku schopnú kvantitatívne merať dynamický 

medzimolekulový voľný objem v látke na molekulárnej úrovni. [2].  Orto–pozitrónium (o-Ps) 

je stav s paralelnými spinmi, ktorý sa používa ako sonda miestnej hustoty elektrónov. Je 

lokalizovaný v kavite a jeho doba života je určená interakciou s elektrónmi na stene dutiny. 

Doba života o-Ps je závislá od veľkosti voľnoobjemovej kavity. [3,4].   

Štruktúrne zloženie a dynamika reťazcov zosieťovaných fotopolymérov podmieňuje 
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ich fyzikálne a mechanické vlastnosti. Podrobné pochopenie vzájomných vzťahov štruktúrno-

dynamických aspektov fotopolymérov má veľký význam pre cielený vývoj materiálov. Cieľom 

práce je sledovať vplyv mikroštrukturálnych vlastností v polyméroch vhodných na použitie 

v biomedicínskej a dentálnej oblasti. Vlastnosti a veľkosť voľných objemov v materiáli 

zohrávajú kľúčovú úlohu v mechanických a fyzikálnych vlastnostiach.   

  

Materiál a metódy 

Na tento experiment bola použitá vzorka s označením 2M chránená pred denným 

svetlom v tmavej vialke. Ide o zmes monomérov 1,10-dekándiol dimetakrylátu (D3MA) 

a uretán dimetakrylátu (UDMA) v pomere 50:50 mol%, ku ktorým sa pridal 0,1 mol% 

fotoiniciátora etyl (2,4,6-trimetylbenzoyl) fenylfosfinátu (absorbancia 380 nm). Monoméry 

a fotoiniciátor poskytli Technická Univerzita vo Viedni a spoločnosť Ivoclar Vivadent AG. 

Vzorka 2M bola uskladnená v chladničke a pred použitím sa homogenizovala v ultrazvukovom 

kúpeli po dobu 20 minút. Následne bola aplikovaná do diskovej aparatúry s hrúbkami 2 a 5 

mm pri červenom svetle tak, aby sa zabránilo nekontrolovateľnej fotopolymerizácii. Disk so 

vzorkou bol umiestnený do aparatúry PALS. Vzorky 2M s rôznymi hrúbkami boli periodicky 

osvetľované po dobu 10, 20, 30, 40 a 60 sekúnd v sérii po ôsmich opakovaniach. Doby života 

sa merali počas tmy, medzi dvoma po sebe nasledujúcimi osvetľovaniami.  

Namiesto merania energie alebo hybnosti počas anihilácie pozitrónu, PALS je založená 

na meraní doby života pozitrónov alebo ich viazaného stavu s elektrónom. Pozitróny sa 

implantujú do materiálu a meria sa čas medzi vniknutím do vzorky a detekciou anihilačného 

žiarenia [5]. Pozitróny sa zvyčajne generujú pomocou komerčne dostupného 22Na 

rádioaktívneho pozitrónového zdroja. Vďaka jeho viacerým výhodám je používaný 

najčastejšie. Keďže experiment PALS trvá hodiny, jeho doba polpremeny je dostatočne dlhá 

nato, aby sa zaručila konštantnosť toku pozitrónov počas celého experimentu. Pri rozpade 

atómov rádioizotopu 22Na, existuje takmer súčasná emisia pozitrónu a fotónu s energiou 

1,274 MeV. Ak dokážeme detekovať tento uvoľnený fotón, nastavujeme t = 0 doby života 

pozitrónu. Ďalšou výhodou je, že pri rozpade 22Na vzniká stabilný 22Ne a neuvoľňuje sa žiaden 

rádioaktívny izotop [6].  V pevnej alebo kvapalnej látke atómy nezaberajú celkový objem, 

vďaka čomu sa vytvoril voľný objem (Vf), ktorý môžeme popísať vzťahom: 

 

Vf = V − V0      [I.] 

 

kde V0 je obsadený objem atómami alebo molekulami [6]. 
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Výsledky a diskusia 

Experiment pozostával z merania dôb života pozitrónov a pozitrónia vzorky 2M, ktorá 

bola naplnená v diskovej forme rôznej hrúbky (2 mm a 5 mm) pri rovnakých podmienkach ako 

teplota, tlak aj intenzita osvetlenia, počas periodického svietenia na vzorku 10, 20, 30, 40 

a 60 s. Svetelný tok na vstupe do diskovej aparatúry bol 6,5 mW, s prihliadnutím na plochu 

sondy 1,44 cm2  bola hustota svetelného toku 4,514 mW ∙ cm-2 pre obe hrúbky diskov. 

Jednotlivé disky boli počas osvetľovania charakterizované pozitrónovou anihilačnou 

spektroskopiou, ktorou sme vo vzorkách sledovali doby života pozitrónia, ich disperzie 

a relatívne intenzity. Rovnako sa sledoval aj vplyv doby osvetlenia vzorky, ktorá vplýva na 

sieťovanie a teda aj na mikroštrukturálne vlastnosti. Vzorka je po istej špecifickej dobe pre 

každú hrúbku úplne zosietená a vytvrdená, s ustálenou dobou života o-Ps a veľkosťou 

lokálneho voľného objemu, ktorý je znázornený na pravej osi (Obr. 1-5). Cieľom bolo zistiť 

priebeh sieťovania práve v počiatočných štádiách, ako sa mení mikroštruktúra na začiatku 

každej série. Veľkosti lokálnych voľných objemov (Vh), boli priradené k hodnotám doby τoPs 

pomocou Tao-Eldrup transformácie [7,8]. Vyhodnocovanie časových spektier bolo robené 

pomocou programu LT_polymers [9]. 

 

 
 

Obr. 1. Závislosť doby života o-Ps od času osvetľovania v intervale  A - 10 s, B - 20 s 
 

Vo vzorke 2 M s hrúbkou 2 mm po dvoch opakovaniach 10 s intervalu začína prebiehať 

zosieťovanie, doba života o-Ps sa skracuje a voľný objem sa zmenšuje. Vo vzorke s hrúbkou 

5 mm sa výrazná zmena neudiala. Prerušované 10 s svietenie nie je dostačujúce na zosietenie 

týchto vzoriek. Doba života o-Ps vo vzorke hrubej 5 mm je po siedmych opakovaniach na 

východiskovej úrovni (~2,85 ns) a veľkosť voľného objemu ~ 0,189 nm3.  Doba života v 2 mm 

vzorke (Obr. 1.) sa po 20 s integrálneho osvetlenia znižuje na úroveň ~ 2,65 ns s veľkosťou 

voľného objemu ~ 0,167 ns.  
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Reakcia vzorky hrúbkou 2 mm po 40 s integrálneho osvetľovania (Obr. 2.) prebieha 

rýchlejšie ako hrubšia vzorka. Doba života o-Ps výrazne klesla a jej hodnota po vytvrdení 

a zosietení je  ~ 2,4 ns a veľkosť lokálneho voľného objemu ~ 0,136 nm3. 20 sekundový 

interval je dostatočný na zosietenie vzorky s hrúbkou 2 mm, keďže sa doba života 

a prislúchajúca veľkosť voľného objemu ani po kontinuálnom osvetľovaní už výrazne nemení. 

Pokles doby života a veľkosti voľného objemu 5 mm vzorky pri intervale 20 s nie je výrazná 

ale klesá pomaly, čo značí, že polymerizácia začala, ale 20 sekundový interval osvetlenia nebol 

dostačujúci na úplné zosietenie.  

 

 
 

Obr. 3. Závislosť doby života o-Ps od času osvetľovania v intervale  30 s 
 

 
 

Obr. 4. Závislosť doby života o-Ps od času osvetľovania v intervale  40 s 
 

Na Obr. 3. je znázornená závislosť merania doby života o-Ps od integrálneho času osvetľovania 

v sérii merania v intervale 30 s. Reakcia vzorky s hrúbkou 2 mm po 30 s prebieha rýchlejšie 

ako v hrubšej vzorke, ale 30 sekundový interval vyzerá byť hraničný aj pre vzorku s hrúbkou 

5 mm. Doby života a veľkosti voľných objemov sa po druhom cykle 30 s svietenia, teda po 60 

s integrálneho svietenia sa výrazne nemenila a vzorky už vtedy považujeme za vytvrdené.  

Vytvrdená vzorka s hrúbkou 2 mm má dobu života o-Ps ~ 2,4 ns a veľkosť lokálneho voľného 

objemu ~ 0,136 nm3 rovnako, ako vzorka s intervalom  20 s. 5 mm hrubá vzorka má dobu 

života o-Ps  ~ 2,7 ns a veľkosť lokálneho voľného objemu ~ 0,167 nm3.  
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Fotopolymerizácia vzorky s hrúbkou 2 mm po 40 s integrálneho osvitu už prebehla  

(Obr. 4.), čomu nasvedčuje viditeľný pokles doby života o-Ps, ktorá pri úplnom vytvrdení 

a zosietení je ~  2,35 ns a veľkosť lokálneho voľného objemu je ~ 0,130  nm3. Pri porovnaní 

so vzorkou osvetľovanou 10 s je táto viac zosietená, čomu nasvedčujú kratšia doba života o-

Ps a menšie voľné objemy. Hrubšia vzorka s priemerom 5 mm bola sieťovaná pomalšie. Prvý 

40 s interval nebol úplne dostačujúci, ale reakcia sa naštartovala. Druhý interval sieťovanie 

znova naštartoval, ale prerušenie osvetľovania jej sieťovanie výrazne spomalilo. Doba života 

o-Ps je  ~  2,4 ns a veľkosť lokálneho voľného objemu ~  0,140 nm3. 40 s interval doby 

osvetľovania je pre vzorku s hrúbkou 5 mm nedostačujúci, a na úplne vytvrdenie potrebovala 

vzorka takéto intervaly 2 až 3. 

  

 
 

Obr. 5. Závislosť doby života o-Ps od času osvetľovania v intervale  60 s 

 

Proces fotopolymerizácie v obidvoch vzorkách prebehol po prvých 60 s ovsetľovania, 

doby života o-Ps sa nasledujúcim osvetľovaním výrazne nemezmenili. Doba života o-Ps je po 

vytvrdení vo vzorke s hrúbkou 2 mm ~ 2,2 ns a veľkosť voľného objemu ~ 0,116 nm3. Vo 

vzorke s hrúbkou 5 mm je doba života o-Ps ~  2,5 ns a veľkosť voľného objemu ~  0,146 nm3. 

60 sekundový interval bez akéhokoľvek prerušenia je už dostačujúci na vytvrdenie a zosietenie 

vzoriek ako 2 mm tak aj 5 mm. Rozdiel po zosietení je v konečnej dobe života a veľkosti 

voľných objemov v závislosti od hrúbky vzorky.  
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rôznych prerušovaných osvetlení sa zrekonštruoval časový priebeh vytvrdzovania pomocou 

PALS techniky pre rôzne hrúbky vzorky pri tej istej vstupnej intenzite svetla.Po 10 

s osvetľovania neprejavili vzorky náznaky zosietenia, doby života o-Ps ani veľkosť voľného 

objemu sa nezmenili. Z toho usudzujeme, že je potrebná istá minimálna doba na začiatku 

osvetľovania na spustenie fotopolymerizácie. Až pri predĺžení časového intervalu na 20 s sa 

zaregistroval pokles dôb života a s tým aj pokles rozmerov lokálneho voľného objemu. Najskôr 

fotopolymerizácii podliehali vzorky s hrúbkou 2 mm, najlepšie v časovom intervale osvitu 30 

s. Po 40 s aj po 60 sekundách bola vzorka 2M úplne zosietená a nasledujúcim svietením sa už 

doba života o-Ps ani veľkosť voľného objemu nemenila. Vzorka s hrúbkou 5 mm potrebovala 

na viditeľné rozbehnutie polymerizácie 40 s osvetľovania bez prerušovania, ale po 60 s už bola 

tiež úplne zosietená a doba života o-Ps ani veľkosť voľného objemu sa ďalej nemenili. Doba 

života o-Ps vytvrdenej 5 mm vzorky 2M bola ~  2,5 ns a veľkosť voľného objemu ~  0,146 

nm3. So zväčšením hrúbky vzorky na 5 mm prebiehalo zosietenie a vytvrdenie pomalšie, 

respektíve vzorka potrebovala dlhší čas na úplný priebeh reakcie. Čím viac bola vzorka 

zosietená a vytvrdená, tým bola aj doba života orto-pozitrónia kratšia a veľkosť lokálnych 

voľných objemov menšia. 
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Abstract 

Development of an analytical method for the analysis of pharmaceuticals by microchip isotachophoresis 

Microchip electrophoresis is a very attractive microscale separation technique characterized by high-

speed and high-throughput analysis with low sample and reagents consumption. This work is focused on the 

development of a miniaturized analytical method for pharmaceutical analysis in accordance with the International 

Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines. 

Microchip isotachophoresis (µITP), an electrophoretic technique characterized by sharp zone boundaries, was 

used as a miniaturized separation technique suitable for precise determination of analytes in pharmaceutical 

products. Two independent µITP methods were developed for the determination of amlodipine as the active 

pharmaceutical ingredient and besylate as the counterion in the pharmaceutical preparation. The results obtained 

both for the active pharmaceutical ingredient and the counterion were evaluated by the external calibration method 

and the internal standard method. 

 

Keywords: microchip isotachophoresis; quantitation; pharmaceuticals; amlodipine besylate 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Farmaceutická analýza zahŕňa sériu procesov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť pacienta 

a účinnosť klinickej liečby, napr. kontrola zlúčenín používaných pri výrobe farmaceutík, 

monitorovanie medziproduktov a degradačných produktov, ako aj kontrola stability finálneho 

farmaceutického produktu. Kontrola kvality farmaceutických produktov vo všeobecnosti 

zahŕňa dva prístupy: stanovenie hlavných (makro)zložiek, t. j. aktívnych farmaceutických 

zložiek prípadne ich protiiónov (pre liečivá vo forme solí), a stanovenie mikrozložiek, napr. 

nečistôt a degradačných produktov. Stanovenie mikrozložiek zvyčajne vyžaduje použitie 

veľmi citlivých analytických metód, zatiaľ čo pri stanovení makrozložiek sa vyžaduje vysoká 

presnosť a správnosť analytickej metódy [1]. Soľná forma liečiva sa často používa na zlepšenie 

jeho fyzikálno-chemických vlastností, napr. rozpustnosť a distribúcia v ľudskom organizme. 

Ako farmaceutické protiióny môžu byť použité rôzne anorganické a organické ióny, napr. 

chlorid, síran, octan alebo bezylát pre zásadité liečivá a sodík alebo draslík pre kyslé liečivá 

[2]. Pre takýto typ liečiv je okrem stanovenia aktívnej farmaceutickej zložky potrebná aj 

kvantifikácia protiiónov vo finálnych farmaceutických produktoch na potvrdenie správnej 

formy soli a stechiometrie lieku [3]. 

Mikročipová elektroforéza (MCE) je miniaturizovaná forma kapilárnej elektroforézy, 



 

728 
 

ktorá umožňuje rýchlu a vysokoúčinnú analýzu iónogénnych látok. MCE spĺňa požiadavky 

konceptu laboratórium na čipe, najmä vzhľadom na jednoduchú miniaturizáciu 

elektroforetických techník a automatizáciu prístrojového vybavenia [4]. MCE je dôležitým 

nástrojom na analýzu a kontrolu kvality farmaceutických produktov, ale používa sa aj na rôzne 

farmakokinetické štúdie, metabolické profilovanie a stanovenie aktívnych farmaceutických 

zložiek v biologických vzorkách [5]. 

V práci sú popísané analytické metódy na presné stanovenie aktívnej farmaceutickej 

zložky a jej protiiónu vo farmaceutickom produkte pomocou mikročipovej izotachoforézy 

(µITP) s vodivostnou detekciou. µITP je elektroforetická technika uskutočňovaná 

v diskontinuálnom elektrolytovom systéme pozostávajúcom z vodiaceho (LE) 

a zakončujúceho (TE) elektrolytu. Počas separácie ióny, vykazujúce pohyblivosť v rozsahu 

pohyblivosti LE a TE iónov, tvoria diskrétne zóny. Po dosiahnutí ITP ustáleného stavu zóny 

migrujú rovnakou rýchlosťou v poradí ich klesajúcej efektívnej pohyblivosti. Kvantitatívnym 

parametrom v ITP je dĺžka zóny analytu, t. j. čas potrebný na prechod analytu cez detektor. 

V tomto ohľade je ITP vysoko presná analytická technika vhodná na stanovenie 

farmaceutických zložiek [6, 7]. 

 

Materiál a metódy 

µITP separácie boli uskutočnené na polymetylmetakrylátovom mikročipe so systémom 

spájaných separačných kanálikov a implementovanou vodivostnou detekciou (IonChipTM 3.0; 

Merck, Darmstadt, Nemecko). Separácie boli realizované v hydrodynamicky zatvorenom 

systéme s potlačeným elektroosmotickým tokom, čo bolo dosiahnuté pridaním 0,1 % (w/v) 

metylhydroxyetylcelulózy (Serva, Heidelberg, Nemecko) do roztokov elektrolytov. Na 

analýzu aktívnej farmaceutickej zložky bol použitý katiónický separačný režim a na analýzu 

protiiónu aniónický separačný režim. 

Chemikálie p. a. čistoty použité na prípravu roztokov elektrolytov pre µITP separácie 

boli získané od firiem Sigma-Aldrich (Steinheim, Nemecko), Merck-Millipore (Burlington, 

MA, USA) a Serva. Zloženie elektrolytov na stanovenie aktívnej farmaceutickej zložky 

(amlodipín) a protiiónu (bezylát) je uvedené v Tab. 1. Analýzy amlodipínu a bezylátu boli 

uskutočnené v prítomnosti matrice, keďže boli analyzované priamo vo farmaceutickej vzorke. 

Tableta Agen (Zentiva, Praha, Česká republika) bola rozdrvená a rozpustená v deionizovanej 

vode a následne bol roztok vzorky pretrepávaný a prefiltrovaný cez polytetrafluóretylénový 

membránový filter s veľkosťou pórov 0,45 µm. Pred analýzou bola vzorka homogenizovaná 

a vhodne zriedená deionizovanou vodou. 
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Tab. 1. Zloženie elektrolytov používaných v katiónickom (aktívna farmaceutická zložka) a aniónickom 

(protiión) µITP separačnom režime 

LE, vodiaci elektrolyt; TE, zakončujúci elektrolyt; EACA, kyselina ε-aminokaprónová; MHEC, 

metylhydroxyetylcelulóza 

 

Parameter 
Katiónický režim Aniónický režim 

LE TE LE TE 

Vodiaci/zakončujúci ión Na+ H+ Chlorid Glutaman 

Koncentrácia (mmol l-1) 10 200 10 10 

Protiión Octan Octan β-alanín EACA 

Aditívum MHEC MHEC MHEC MHEC 

pH 4,6 2,8 2,9 4,8 

 

Výsledky a diskusia 

Na zabezpečenie kontroly kvality farmaceutických produktov je potrebné najskôr 

vyvinúť, overiť a validovať analytickú metódu, ktorá bude následne použitá na analýzu 

finálnych farmaceutických produktov. Parametre, ktoré by mala analytická metóda spĺňať na 

použitie vo farmaceutickej analýze, určuje Medzinárodná konferencia o harmonizácii 

technických požiadaviek na registráciu farmaceutík na humánne použitie (ICH; International 

Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) 

[8]. Cieľom ICH smerníc je zosúladiť normy z rôznych krajín s cieľom zabezpečiť bezpečné, 

účinné a vysokokvalitné lieky. Výber parametrov analytickej metódy, ktoré je potrebné 

vyhodnocovať, je daný množstvom cieleného analytu vo farmaceutickej vzorke, t. j. či bude 

analyzovaná makrozložka (aktívna farmaceutická zložka a jej protiión) alebo mikrozložka 

(degradačné produkty, nečistoty, pomocné látky). V tejto práci sme sa zamerali na štúdium 

vybraných validačných parametrov, najmä presnosti a linearity, pre analýzu makrozložiek. 

Na vyhodnotenie validačných parametrov µITP kvantitatívnej analýzy boli použité dve 

metódy: metóda externej kalibrácie (ECAL) a metóda vnútorného štandardu (ISTD). Vnútorný 

štandard použiteľný v ITP musí byť dostupný vo vysokej čistote, stabilný a použitý detektor 

na neho musí poskytovať odozvu. Zároveň za daných separačných podmienok musí tvoriť 

vlastnú zónu, ktorá je separovaná od zóny analytu, ako aj od iných migrujúcich zložiek 

farmaceutického produktu. Pre stanovenie amlodipínu, aktívnej farmaceutickej zložky, bol ako 

vnútorný štandard použitý bis-(2-hydroxyetyl)-amino-tris(hydroxymetyl)-metán (BT) a pre 

stanovenie bezylátu, farmaceutického protiiónu, bol použitý jantáran. Koncentrácia analytu 

bola zvolená na základe podmienok ICH pre linearitu, t. j. 80–120 % z nominálnej koncentrácie 
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hlavnej zložky. Koncentrácia vnútorného štandardu bola rovnaká vo všetkých kalibračných 

roztokoch. Kalibračné roztoky boli analyzované v náhodnom poradí v rovnakom separačnom 

režime. Každý kalibračný roztok bol analyzovaný celkovo 4-krát, s výnimkou roztoku 

o nominálnej koncentrácii, ktorý bol analyzovaný 6-krát. 

Kalibračné krivky pre ECAL metódu boli zostrojené ako závislosť dĺžky zóny hlavnej 

zložky (aktívna farmaceutická zložka alebo protiión) od jej koncentrácie. Pre ISTD metódu 

boli kalibračné krivky zostrojené ako závislosť pomeru dĺžok zón hlavnej zložky a vnútorného 

štandardu od pomeru koncentrácií hlavnej zložky a vnútorného štandardu. Korelačný 

koeficient pre amlodipín vyhodnotený z ECAL metódy bol 0,9967 a z ISTD metódy bol 

0,9994. Z uvedeného vyplýva, že pri použití ISTD metódy je vyššia miera lineárnej korelácie 

medzi dvomi súbormi údajov. Použitím ISTD metódy došlo k zvýšeniu presnosti, pretože, na 

rozdiel od ECAL metódy, znižuje vplyv fluktuácií pracovných podmienok na parametre 

kalibračnej krivky [7]. Podobné závery možno vyvodiť aj z experimentov uskutočnených pre 

stanovenie bezylátu. Korelačný koeficient pre bezylát vyhodnotený z ECAL metódy bol 0,9950 

a z ISTD metódy bol 0,9991. Na základe ICH smernice pre farmaceutickú analýzu je potrebné, 

aby korelačný koeficient bol vyšší ako 0,9990, čo v tejto práci bolo splnené pre oba analyty 

použitím ISTD metódy. 

 

Tab. 2. Opakovateľnosť kvantitatívnych parametrov aktívnej farmaceutickej zložky a protiiónu  

RSD, relatívna smerodajná odchýlka; apomer dĺžok zón hlavnej zložky a vnútorného štandardu; bn = 4; cn = 6 

 

 RSD [%] 

% z nominálnej 

koncentrácie 

Amlodipín Bezylát 

Dĺžka zóny Pomer dĺžok zóna Dĺžka zóny Pomer dĺžok zóna 

80b 1,6 0,2 1,3 0,3 

90b 2,0 0,3 0,8 0,5 

100c 0,7 0,4 1,3 0,5 

110b 0,9 0,4 1,6 0,3 

120b 0,7 0,4 1,2 0,2 

 

Presnosť analytickej metódy bola vyjadrená ako opakovateľnosť, pričom jednotlivé 

kalibračné roztoky boli opakovane analyzované na rovnakom prístroji, v rovnakom laboratóriu 

a rovnakým pracovníkom v rámci jedného dňa. Na zabezpečenie vysokej opakovateľnosti bol 

preferovaný hydrodynamicky zatvorený separačný systém s potlačeným elektroosmotickým 

tokom. Opakovateľnosti vyjadrené relatívnou smerodajnou odchýlkou (RSD) dĺžky zóny 



 

731 
 

hlavnej zložky alebo RSD pomeru dĺžok zón hlavnej zložky a vnútorného štandardu sú 

uvedené v Tab. 2. Hodnoty RSD pre dĺžky zón hlavných zložiek boli vyššie ako hodnoty RSD 

pri použití vnútorného štandardu. Hodnoty RSD vypočítané z pomeru dĺžok zón hlavnej zložky 

a vnútorného štandardu boli menej ako 1 %, nezávisle od koncentrácie a druhu hlavnej zložky. 

Použitie vnútorného štandardu spĺňalo ICH podmienky opakovateľnosti. Na základe údajov 

v Tab. 2 je zrejmé, že na dosiahnutie vysoko presných výsledkov stanovenia je potrebné 

používať ISTD kvantifikačnú metódu. 

 

Záver 

V práci boli študované vybrané validačné parametre podľa ICH smernice na stanovenie 

aktívnej farmaceutickej zložky a protiiónu vo farmaceutikách. Porovnané boli dve metódy 

kvantifikácie, metóda externej kalibrácia a metóda vnútorného štandardu. Z uvedených 

výsledkov štúdie jasne vyplynulo, že metóda vnútorného štandardu umožňuje uskutočniť 

presné stanovenia vybraných zložiek aj v komplexných farmaceutických vzorkách. Štúdia 

bude pokračovať testovaním ďalších validačných parametrov odporúčaných ICH pre 

stanovenie farmaceutických makrozložiek. 
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Abstract  

The role of phosphatidylglycerol in attenuation the inflammatory response 

Phosphatidylglycerol (PG) is part of the pulmonary surfactant and is involved in the normal exchange of 

gases in the lungs. In addition, there is growing evidence of its participation in the regulation of the immune 

response in the lungs. Inadequate pro-inflammatory response can lead to many physiological failures as well as 

the development of acute respiratory distress syndrome (ARDS). This work is focused on the study of the role of 

PG in the suppression an immune reaction. Using experimental methods, we increased the extracellular level of 

PG after treatment of cells with valproic acid, which is involved in the regulation of phospholipid biosynthetic 

pathways. Administration of a drug capable of increasing the extracellular level of PG could effectively prevent 

the virus from binding to the cell epithelium in patients with ARDS and significantly reduce their immune 

response and transmission of infectious particles among individuals. Moreover, we found that the greatest immune 

response comes 2 hours after treatment of the cells with lipopolysaccharides. 

 

Keywords: phosphatidylglycerol; surfactant; cytokines; valproic acid; immunity reaction 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fosfatidylglycerol (PG) je aniónový membránový fosfolipid, ktorý sa nachádza 

v pľúcnom surfaktante a dokáže regulovať procesy vrodenej imunity [1]. Väzbou na receptor 

TLR4 v membráne alveolárnych makrofágov môže narušiť lipopolysacharidom (LPS)-závislú 

aktiváciu komplexu CD14-MD2-TLR4, ktorý hrá ústrednú úlohu v odpovedi buniek na 

mikrobiálne patogény. PG kompetitívne súperí s LPS (endotoxín na vonkajšej membráne 

gramnegatívnych baktérií) o väzobné miesto na membránovom receptore. Tým blokuje MAP-

kinázovú signálnu kaskádu a inhibuje následnú produkciu a sekréciu cytokínov ako je TNFα 

(tumor necrosis factor α) alebo IL-8 (Interleukin 8) a potláča zápalovú reakciu [2].  

Protizápalové účinky 1-palmitoyl-2-oleoyl fosfatidylglycerolu (POPG) boli dokázané 

pri študovaní imunitnej reakcii po infekcii respiračným syncyciálnym vírusom (RVS) 

a vírusom chrípky typu A (IAV). POPG výrazne inhibuje infekciu RSV in vitro a in vivo 

väzbou viriónov, čím zabraňuje ich prichyteniu k povrchu epitelu [3]. Taktiež sa zistilo, že 

zápalová reakcia vyvolaná vírusom AIV v kultivovaných bunkách bronchiálneho epitelu bola 

pomocou POPG účinne potlačená [4]. Tieto súvislosti vyzdvihujú úlohu POPG v inhibícii 

imunitnej reakcie počas vírusovej infekcii. Potláčanie imunitnej reakcie má perspektívu pre 

pacientov so syndrómom akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktorý vzniká v dôsledku infekcie 



 

733 
 

vírusom SARS-CoV-2 u 20-40% hospitalizovaných pacientov. ARDS spôsobuje prehnanú 

imunitnú odpoveď, ktorá je najbežnejšou príčinou smrti u pacientov s ochorením COVID-19. 

Pre ARDS je charakteristická nadprodukcia prozápalových cytokínov, ako je TNFα. Vysoké 

hladiny cytokínov majú za následok cytokínovú búrku, ktorá vedie k zvýšenému riziku 

vaskulárnej hyperpermeability, multiorgánového zlyhania a nakoniec smrti. Z tohto dôvodu je 

esenciálne potlačenie imunitnej odpovede u pacientov s COVID-19 [5].  

Cieľom projektu je pomocou experimentálnych metód zvýšiť syntézu POPG priamo 

v bunkách a tým ovplyvniť imunitnú odpoveď. Bunky budú ošetrené kyselinou valproovou 

(VPA), ktorá sa podieľa na regulácii biosyntetických dráh týchto fosfolipidov. Podávanie 

liečiva schopného zvýšiť extracelulárnu hladinu POPG by mohlo účinne zabrániť naviazaniu 

vírusu na bunkový epitel u pacient s ARDS a významne znížiť ich imunitnú odpoveď a prenos 

infekčných častíc medzi jedincami.  

Naším čiastkovým cieľom je pomocou cytotoxického testu MTT stanoviť vhodné 

koncentrácie testovaných látok na ďalšie experimenty s bunkovou líniou A549. Našou ďalšou 

ambíciou je merať množstvo mRNA pre syntézu cytokínou, napr. IL-8 po ovplyvnení 

bakteriálnym endotoxínom LPS pomocou kvantitatívnej PCR reakcie. Okrem toho sa 

zameriame na pomer PG v bunkách a mimo nich po ovplyvnení buniek s VPA, s cieľom zistiť, 

či VPA indukuje vylučovanie PG z buniek a následnú tvorbu surfaktantu. K bunkám pridáme 

rádioaktívny nuklid 14C, ktorý sa zabuduje aj do fosfolipidov, ktoré následne extrahujeme 

a rozdelíme na TLC platni. Pomocou rádioaktivity PG stanovíme jeho lokalizáciu. 

 

Materiál a metódy 

Bunková línia a podmienky kultivácie 

Ľudská nádorová línia buniek A549 z pľúc rástla na kultivačnom médiu DMEM 

s prídavkom 10 % Fetal bovine serum a 100 U streptomycín/penicilín. Bunky boli kultivované 

v inkubátore pri 37 °C a 5 % CO2 a pasážované každý druhý deň.  

MTT cytotoxický test 

Bunky [4.104 bb/ml] boli inkubované 24 alebo 48 hodín v 96 jamkovej platničke 

s rôznymi koncentráciami testovaných látok. Médium sme odsali a do každej jamky pridali 

2,5-difenyl-2H-tetrazolium bromid (MTT) [5 µg/ml] rozpustený v médiu. Po troch hodinách 

inkubácie sme MTT s médiom odsali a pridali 99,5 % dimetylsulfoxid (DMSO). Vzniknutý 

formazan sme nechali rozpustiť v tme za stáleho trepania, vzorky sme nariedili a odmerali 

absorbanciu pri 570 nm. 

Kvantitatívna real-time polymerázová reťazová reakcia (qPCR) 
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mRNA sme izolovali z buniek A549 ovplyvňované rôznymi koncentráciami LPS 

pomocou GeneJET RNA Purification Kit (Thermo Fisher). Zo vzoriek sme odstránili DNA 

pomocou RapidOut DNA Removal Kit (Thermo Fisher). Izolovanú RNA (1 µg) sme prepísali 

do cDNA pomocou LunaScript® RT SuperMix Kit (BioLabs). Pri práci s komerčnými kitmi 

sme postupovali  podľa pokynov výrobcu. cDNA sme 10x riedili. qPCR reakciu sme pripravili 

a pustili podľa tabuľky 1 a 2 pomocou prístroja LightCycler® Nano Real-Time PCR 

Instrument.  

 

Tab.1 Zloženie qPCR reakcie (20 µl) 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2 Cyklus PCR reakcie 

 

 

 

 

 

 

Extrakcia rádioaktívne značených fosfolipidov z buniek A549 po ovplyvnení s VPA 

Bunky [3.105 bb/ml] boli kultivované 48 hodín s prídavkom 0,06 alebo 0,6 mM VPA 

a (0,5 µCi/ml) [14C] acetátu. Médium sme centrifugovali 5 minút, 1500 rpm a 90 % zo 

supernatantu sme odobrali do novej sklenej skúmavky. Bunky sme centrifugovali za rovnakých 

podmienok. K bunkám a k médiu sme pridali zmes na extrakciu fosfolipidov 

(CHCl3:MetOH:HCl v pomere 60:30:0,2). Vzorky sme vortexovali a inkubovali 1 hodinu pri 

30 °C za stáleho trepania. Pridali sme 0,1 M MgCl2 a inkubovali 30 min za rovnakých 

podmienok. Potom sme bunky vortexovali a centrifugovali pri 1500 rpm, pokiaľ sa nevytvorili 

dve fázy. Spodnú fázu sme odobrali a lipidy sme zakoncentrovali pomocou dusíka. Vzorky 

sme naniesli na TLC (Thin Layer Chromatography) platňu a nechali vyvíjať 2 hodiny v tanku 

nasýtenom parami chloroformu, metanolu a kyseliny octovej v pomere 65:25:8. Ďalej sme 

platňu spálili v zmesi MgCl2.4H2O, H2O, MetOH, H2SO4 a vysušili 10 min pri 130 °C. 

Komponenty [µl] 

H2O 4 

PrimerMix (5uM pre každý primer) 1 

SYBR Green Master Mix 2x 10 

DNA (10x riedená cDNA) 5 

Teplota Čas Počet cyklov 

94 °C 2 min 1 

94 °C 15 s 

42 60 °C 1 min 

95 °C 35 s 

95 °C 2 min 1 
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Silikagél s PG a fosfatidylcholínom (kontrola) sme vyškrabali z TLC platne, pridali Brayov 

koktail a merali rádioaktivitu. 

 

Výsledky a diskusia 

Stanovenie toxicity testovaných látok na bunky A549 

Bunky sme ovplyvňovali vzostupnými koncentráciami LPS, VPA a PG s cieľom získať 

vhodnú koncentráciu na ďalšiu prácu s týmito látkami. Bunky A549 vykazovali rozličnú 

citlivosť na testované látky. Kým zvyšujúca sa koncentrácia LPS znižovala viabilitu buniek 

(Obr.1A), VPA výrazne nemenila ich životaschopnosť do koncentrácie 2 mM. Vyššie 

koncentrácie VPA znižovali schopnosť prežívania týchto buniek (Obr.1B). PG znížil 

prežívanie buniek približne o 15 %, pričom pri zvyšovaní koncentrácie sa viabilita výrazne 

nemenila (Obr.1C). 

 

 
Obr. 1. Grafické znázornenie prežívania buniek A549 po ovplyvnený vzostupnými 

koncentráciami A. LPS, B. VPA a C. PG po 24 a 48 hodinách kultivácie Viabilita buniek bez ovplyvnenia 

LPS bola nastavená ako 1. Dáta predstavujú priemerné hodnoty minimálne troch nezávislých experimentov ± 

SD 

 

Stanovenie množstva cytokínov IL-8 v bunkách A549 po ovplyvnení LPS pomocou qPCR 

S cieľom študovať zápalovú reakciu v bunkách A549 sme testovali génovú expresiu 

pre cytokín IL-8 v čase. Bunky sme ošetrili 1 μg/ml LPS. Do jednej hodiny kultivácie sa 

množstvo mRNA výrazne nemenilo, avšak po dvoch hodinách sa zvýšilo 27-násobne. V tomto 

čase prebieha najvyššia imunitná odpoveď buniek na vonkajší faktor LPS, keďže v neskorších 

hodinách (4; 6; 8 a 24) znovu klesá tvorba prozápalového cytokínu IL-8 (Obr.2). Podobne 
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dochádza k produkcii mRNA pre TNF v mikrogliálnych bunkách, pričom najvyššia génová 

expresia prebieha práve po dvoch hodinách kultivácie s 10 ng/ml LPS [6]. 

 

 

 
Obr. 2. Grafické znázornenie relatívnej génovej expresie génu pre cytokín IL-8 v závislosti od 

času Bunky boli ovplyvnené 1 μg/ml LPS po dobu 0; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8 a 24 hodín. Výsledky boli normalizované 

na expresiu génu ACT1, expresia v čase 0 bola nastavená ako 1. Dáta predstavujú priemerné hodnoty dvoch 

nezávislých experimentov ± SD 

 

Stanovenie rádioaktívne značeného fosfatidylglycerolu v bunkách A549 

Fosfatidylglycerol výrazne inhibuje infekciu RSV väzbou viriónov, čím zabraňuje ich 

prichyteniu k povrchu epitelu [3]. Preto našou ďalšou ambíciou je študovať, či kyselina 

valproová dokáže stimulovať sekréciu PG von z buniek a tak sa podieľať na tlmení infekcie. 

Pomocou pomeru rádioaktívne značeného PG a fosfatidylcholínu (PC) sme zistili, že pri 

koncentrácii 0.06 mM VPA sa zvyšuje extracelulárna hladina PG (Obr. 3). Naopak, vo vnútri 

buniek sa koncentrácia výrazne nemenila. 

 

 

 
Obr. 3. Grafické znázornenie relatívneho pomeru rádioaktívne značeného PG a PC v médiu a v bunkách 

po ovplyvnení vzostupnými koncentráciami VPA Pomer PG/PC v bunkách bez ovplyvnenia VPA bol 

nastavený ako 1. Dáta predstavujú priemerné hodnoty dvoch nezávislých experimentov ± SD 
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Záver 

Projekt sa venuje štúdiu PG a jeho úlohy v imunitnej reakcii po interakcii s vonkajšími 

faktormi ako je LPS a VPA. 

 Na základe výsledkov z cytotoxického testu MTT sú koncentrácie 1-10 μg/ml LPS; 

0,06 a 0,6 mM VPA a 25 μM PG vhodné na ďalšie experimentovanie. Najväčšia imunitná 

odpoveď v podobe množstva mRNA pre cytokíny je po dvoch hodinách kultivácie buniek s 1 

μg/ml LPS. Po ovplyvnení buniek s VPA sa zvyšuje extracelulárna koncentrácia PG, čím môže 

byť ovplyvnená imunitná odpoveď buniek A549. 
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Abstract 

Detrimental impacts of Organophosphates on environment, humans and organisms have not been 

surreptitious to anyone worldwide. Among many efforts devoted to detoxification of Organophosphates (OPs), 

catalytic detoxification has been the most applicable, cost-effective, and safest way to break down these dangerous 

materials. Herein, the utilization of zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), for the first time, has been reported 

to deactivate Diazinon as an organophosphate agent at room temperature. The catalysts were analyzed by PXRD, 

FE-SEM, BET and CO2 adsorption/desorption. Additionally, the decontamination processes were followed by 31P 

NMR, HPLC, and UV–visible to evaluate catalytic efficiency.  

 

Keywords: ZIFs; catalytic detoxification; hydrolysis; organophosphate simulant 

 

Introduction and Objectives 

Demanding for detoxification of Organophosphates (OPs) such as Diazinon and 

Malathion due to their high toxicity and their environmentally deleterious effects on natural 

surroundings and individuals have been growing of concerns in recent years [1].  

As subfamily of MOFs, zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), are hybrid material 

possessing simultaneously characteristics of both zeolite and MOFs such as chemical and 

thermal stability, crystallinity, chemical versatility, hydrophobic surfaces which are basically 

made up of tetrahedral coordinated metal ions (Zn2+, Co2+, Cu2+) and imidazolate ligands in a 

3D neutral open framework [2]. 

To date, most of catalytic detoxification of OPs have been operated prosperously by 

MOF materials especially by water stable mesoporous Zr-based MOFs and methyl paraoxon 

simulant as detoxifier to attack and finally to assert their highly active catalytic performances 

[4-8].  

 

Materials and methods 

Fabrication of materials (ZIF-7 and ZIF-8). All the fabrications were conducted based 

on our previous manner with some modifications [3].  
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Catalytic activity examinations.  

31P NMR studies. 31P NMR measurements were recorded at room temperature. The 

reactions were operated based on Farha et al. methods with some rectification [4].  

HPLC measurements and UV–vis spectra tests. Similar procedures were applied for 

HPLC and UV–vis experiments.  

 

Results and discussion 

Framework and textural characterization. As shown in Fig 1a and 1b, the sharp 

characteristics peaks at 2θ = 7.2° and 2θ = 7.7° and the other peaks in X-ray diffraction (XRD) 

patterns of the as-obtained sample demonstrate efficacious incorporation of microporous ZIF-

7 (lp-phase, S1) and ZIF-8 (S2), respectively confirming the formation of SOD-type without 

any additional peaks which is in accordance with those reported previously [5]. 

 

 
 

Fig. 1. PXRD patterns of (a) the as-obtained ZIF-7 lp-phase (S1) (b) of the as-synthesized ZIF-8 (S2) 

 

The morphologies of as-fabricated samples are composed of the mean size of 500 nm 

to 1 µm cubic and 200-500 nm spherical for S1 and S2, respectively, illustrated by FE-SEM in 

Figs. 2a-b representing integrated micrometer-scaled cubic, spherical and to some extent 

rhombic-dodecahedron structures which are relatively identical to those formerly prepared. 
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Fig. 2. FE-SEM images of (a) S1 and (b) S2 

 

Type I isotherm CO2 ads/des of the as-prepared ZIF-7 lp-phase presents in Fig. 3a 

demonstrating a gate-opening phenomenon near at 20 kPa and also the great CO2 adsorption 

capacity of about 58.32 cm3g-1 at 115 kPa represents that CO2 is not degassed easily throughout 

the framework of S1. In the meantime, the type I nitrogen isotherm of S2 (Fig. 3b, black 

squares, and red circles) displays the presence of micropores and macropores proved by high 

N2 uptake at relatively low and high pressures which is made during packing of ZIF-8 crystals, 

respectively. Total pore volume, micropore volume and SBET of as-obtained ZIF-8 are about 

1.09, 0.60 cm3g-1 and 1156 m2/g, respectively [6].  

 

 
 

Fig. 3. (a) CO2 ads/des isotherm of S1 at 273 K and (b) N2 ads/des diagram of S2 (black squares and red 

circles) and S2 after 5 runs (blue and green triangles) at 77 K 

 

Catalytic performance investigations. the hydrolysis reaction of the Diazinon (LD50; 

Oral, rat 66 mg/kg) to its comparatively much less toxic compounds [7]; 2-isopropyl-6-methyl-

4-pyrimidinol (IMP) (LD50; Oral, rat 2700 mg/kg) and O,O-diethyl phosphorothioic acid (PA) 

(LD50; Oral, rat 4510 mg/kg), the hydrolysis products, using ZIFs in aqueous buffer solution 

illustrates in Fig. 4. 
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Fig. 4. The hydrolysis reaction of Diazinon in the presence of ZIFs 

 

As shown in Fig. 5a and 5b, in situ 31P NMR spectra measurements demonstrating the 

abrupt degradation of diazinon to O,O diethyl phosphorothioic acid (PA) which were computed 

by estimating the 31P NMR peaks for Dizinon (δ = 61.2 ppm) to that of PA (δ = 56.3 ppm) [4] 

from 1-6 min and 1-4 min after adding of Diazinon in solution for S1 and S2, respectively.  

 

 
 

Fig. 5. 31P NMR spectra illustrating the hydrolysis track of Diaziinon (δ = 61.2 ppm) to PA (δ = 56.3 ppm) 

in the presence of (a) S1 and (b) S2 

 

Fortunately, to a great extent of precision likewise 31P NMR investigations and 

encouraged by it, HPLC measurements that were conducted on optimized S2 is again an 

indication of fast completion of hydrolysis reaction by S2 over a period of 4 min. Fig. 6a 

presents the swift growth of IMP (2-isopropyl-6-methyl-4-prymidinol) peak intensity at the 

retention time of 1.8 min versus that of Diazinon at 6.4 min, endorses the bond breakage. [8].  

Fig. 6b represents the UV/Vis spectra of the hydrolysis reaction in the presence of the 

optimized S2 with the interval time of each 25 s up to 4 min where the one asterisk marks (*) 

in the range of 225-255 nm and two asterisks ones (**) spanning over about 200-220 and 300-

350 nm are ascribed to Diazinon and IMP, respectively. [6]. 
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Fig. 6. Hydrolysis progress of Diazinon (6.4 min) to IMP (1.8 min) by (a) HPLC spectra and (b) UV-

visible spectra  

(* displays the absorbance at which Diazinon observes and ** indicates the absorbance of IMP absorbs) 

demonstrating degradation has been happened at the times between 0-4 min using optimized S2, respectively (c) 

Profile of conversion percentage versus 5 successive runs 

 

Recycling and inviolability inspections. Fascinatedly enough, the surface areas of S2 

diminished from 1156 to 846 m2/g after 5 sequential reactions which have been depicted in 

Fig. 3b (blue and green triangles) stating that the conversion percentages were lessened from 

98.35 in run 1 to 90.04% in run 5 is the delineation of the re-utilization of S2 would be done 

after consecutive cycles with little decrease in its efficiency (Fig. 6c). As a result, ZIF-8 

retained its stability during process which was confirmed by excellent durability of optimized 

S2 architecture and was checked by XRD and FE-SEM images depicted in Figs. 7 and 8, 

respectively.  

 

 
 

Fig. 7. PXRD patterns of pre- and post-catalysis of optimized S2 after 5 sequential cycles 
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Fig. 8. FE-SEM images of (a) pre- and (b) post-catalysis of optimized S2 and after 5 consecutive runs, 

respectively 

 

Conclusion 

As a consequence, all the observations illustrated here also approve that ZIFs materials, 

particularly wondrous optimized S2 (ZIF-8), have been prominent for their chemical and 

thermal stabilities in harsh media definitely acknowledging its marvelous perseverance and 

relatively high performance after several incessant catalysis reactions. 
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Abstract 

Comparison of distillation with displacement preparative chromatography in the preparation of pure 

substances 

The paper compares the use of displacement liquid chromatography with rectification distillation under 

reduced pressure. Both systems were used to isolate the individual components from the essential orange oil, with 

particular emphasis on the purity of D-limonene and linalool as the main components in the tested oil. Higher 

purity for D-limonene was obtained by displacement chromatography, while higher purity was obtained for 

linalool by distillation using a rectification column. Chromatographic silica gel with a particle size of 40-63 µm 

was used as a sorbent in the displacement chromatography, and an isopropanol was used as a displacer. 

 

Keywords: displacement chromatography; distillation; orange essence 

  

Úvod a formulácia cieľa 

Destilácia patrí medzi izolačné techniky používané v praxi za účelom získania čistých 

substancií. Táto technika má však v súvislosti s požiadavkami kladenými na čistotu získaných 

látok svoje limity. Ďalšou často používanou alternatívnou technikou na získanie čistých 

substancií je elučná kvapalinová chromatografia. Predstavuje systém, v ktorom možno  

pomocou vhodnej stacionárnej fázy chromatografickej kolóny a  rozpúšťadiel zvolených na 

elúciu dosiahnuť potrebnú selektivitu a vysokú účinnosti separácie a získať látky v potrebnej 

čistote. Nevýhodou je vysoká spotreba rozpúšťadiel a vyššia cenová relácia separačnej kolóny, 

čo v konečnom dôsledku výrazne prispieva k navýšeniu konečnej ceny čistých substancií [1]. 

Ďalšou možnosťou získania čistých látok je použitie vytesňovacej chromatografie. Tá 

má v porovnaní s elučnou chromatografiou vyššiu kapacitu dávkovaného objemu vzorky 

približne o dva poriadky, čo ju predurčuje na použitie v preparatívnom resp. priemyselnom 

rozmere. Napriek týmto nesporným výhodám vytesňovacej chromatografie sa táto metóda 

používa iba ojedinele [2]. 
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Vytesňovaciu chromatografiu prvýkrát použil Tiselius, ktorý tiež klasifikoval tri režimy 

chromatografie: frontálny, elučný a vytesňovací [3]. Princíp vytesňovacej chromatografie je 

založený na vzťahu vyjadrujúcom Langmuirovu adsorpčnú rovnicu. Na chromatografickom 

nosiči (stacionárna fáza, adsorbent) je iba obmedzený počet miest na naviazanie zložiek vzorky 

a ak je miesto obsadené nejakou molekulou, nie je už k dispozícii pre ostatné zložky vzorky. 

Počet väzbových miest súvisí s distribučnou konštantou separačného systému a v prípade, že 

je koncentrácia molekúl vo vzorke veľká, všetky miesta sú obsadené , teda adsorbent je 

nasýtený [4, 5]. To má za následok zakrivenie krivky nadol, v grafe viazanej vs. voľnej 

rozpustenej látky. Molekula s vysokou afinitou k stacionárnej fáze (tzv. vytesňovač) bude 

v súťaži o väzbové miesta úspešnejšia a ostane sorbovaná na povrchu nosiča. Látka, ktorá má 

nižšiu afinitu k stacionárnej fáze bude vytlačená do mobilnej fázy. Kontinuálnym prietokom 

mobilnej fázy kolónou bude látka s nižšou afinitou k stacionárnej fáze odvedená z kolóny preč. 

Takto je možné separovať látky s veľmi vysokým hmotnostným zaťažením kolóny, kde na 

jednotku hmoty separovanej látky nám niekedy stačí iba dvojnásobok hmotnosti adsorbenta (v 

prípade elučnej chromatografie je potrebný minimálne 100-násobok). V prípade kvapalných 

vzoriek nie je potrebné použiť rozpúšťadlo t. j. na výstupe kolóny získavame čisté látky [1, 6]. 

  

Materiál a metódy 

Vytesňovacia chromatografia 

Na separáciu sme použili polypropylénovú kolónu s dĺžkou 1 m a vnútorným 

priemerom 1,2 cm. Ako adsorbent, resp. stacionárna fáza, bol použitý silikagél s priemerom 

častíc 40-63 µm a veľkosťou pórov 70 Å. Na kolónu sme naniesli 32 ml pomarančovej esencie 

a tú sme vytesňovali pomocou izopropanolu pri prietoku 50 µl/min. Na výstupe z kolóny sa 

odoberali frakcie s objemom 1 ml, v ktorých sme analyzované obsah jednotlivých zložiek. 

Destilácia 

Na destiláciu 700 ml pomarančovej esencie sme použili destilačnú kolónu s dĺžkou 

1,2 m s vnútorným priemerom 3 cm, s náplňou tvorenou nerezovými pružinkami s priemerom 

4 mm a dĺžkou 5 mm. Reflux, teda rýchlosť spätného toku destilácie bol nastavený v pomere 

1:10, rýchlosť odberu destilátu bola 1,5 ml/min, tlak v destilačnej aparatúre bola nastavený v 

rozsahu 15-30 mbar. Objem jednotlivých odobraných frakcií bol 5 ml. Destilačný zvyšok tvoril 

200 ml. 
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Plynovo-chromatografická analýza  

Na plynovo-chromatografickú separáciu sme použili kapilárnu kolónu s nepolárnou 

metyl silikónovou stacionárnou fázou s vnútorným priemerom 0,25 mm s dĺžkou 30 m 

a s hrúbkou filmu stacionárnej fázy 0,25 µm. Nosným plynom bol vodík s konštantným 

prietokom 2 ml/min. Veľkosť nástreku 1 µl, teplota injektora split/splitless 280 °C, splitovacím 

pomerom 1:10, teplota detektora 300 °C a teplotný program separácie od 50 °C so stúpaním 

15 °C/min do teploty 300 °C držanej 6 min.  

 

Výsledky a diskusia 

Ako modelovú zmes na porovnanie čistoty získaných frakcií pomocou destilácie 

a vytesňovacej chromatografie sme použili dobre definovanú pomarančovú esenciu, ktorá 

obsahuje látky s rôznou teplotou varu a s rozdielnou polaritou.  

 

 

 
Obr. 1. Zloženie jednotlivých frakcií počas destilácie pomarančovej esencie za zníženého tlaku 

 

Zloženie jednotlivých frakcií získaných po destilácií je uvedené na obrázku 1. 

Z obrázku 1 je zrejmé, že látky sa delia podľa teploty varu a ako prvý sa destiláciou vydeľuje 

limonén, za ktorým eluuje linalool. Je zrejmé, že destilačný systém je pomerne účinný, o čom 

svedčí dobré oddelenie limonénu a linaloolu.  

Na obrázku 2 je znázornené zloženie jednotlivých frakcií získaných po separácii 

pomarančovej esencie pomocou vytesňovacej chromatografie.  
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Obr. 2. Zloženie jednotlivých frakcií pri vytesňovacej chromatografii pomarančovej esencie 

 

Z obrázku 2 je zrejmé, že ako prvá eluuje najmenej polárna látka z pomarančovej 

esencie – limonén, za ktorou eluujú látky s vyššou polaritou. Dekanal, ktorý má vyššiu teplotu 

varu ako linalool pri vytesňovacej chromatografií eluuje skôr. Je to dané iným typom interakcií, 

ktoré sa podieľajú na separácii. Z porovnania obrázkov 1 a 2 je zrejmé, že kvantitatívne 

oddelenie dekanalu a terpineolu pomocou destilácie (obr. 1) je veľmi problematické. Pri použití 

vytesňovacej chromatografie (obr. 2) je separácia dekanalu a terpineolu veľmi dobrá a podarilo 

sa nám získať frakcie s čistým dekanalom a terpineolom, pričom zmesná frakcia bola 

minoritná. 

 

Záver 

 Z porovnania separácie látok nachádzajúcich sa v pomarančovej esencií pomocou 

destilácie a vytesňovacej chromatografie sme získali rôzne frakcie s rôznou čistotou 

jednotlivých látok. Pretože ide o ortogonálne separačné systémy s pomerne nízkou separačnou 

účinnosťou, na získanie čistých substancií je vhodné použiť kombináciu testovaných metód. 
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Abstract 

Anatase titanium dioxide nanotube (TNT) layers was prepared by electrochemical anodization of Ti sheet 

followed by annealing in air at 450 °C for 2 hours. The surface of TNT layers were modified by Fe(III) using 

spin-coating of a Fe(NO3)3/alcohol precursor, and then subsequently annealed to form Fe(III) surface-modified 

TNT layers (Fe-TNT). SEM characterization revealed the nanotube diameter of about 120 nm and the self-

organized structure of Fe-TNT while EDX confirmed the presence of iron. The photo-induced degradation of 

caffeine was investigated under solar-like radiation in the presence of Fe-TNT at pH 3 and 7 with and without 

H2O2. The contribution of photocatalysis, H2O2 photolysis and Fenton-based processes were assessed. The novelty 

of this work is to propose new insights into the mechanism of organic pollutant degradation in the presence of a 

nanomaterial which is active in both photocatalysis and Fenton-based processes. 

 

Keywords: photo-Fenton; photocatalysis; TiO2; nanotubes; iron; caffeine 

 

Introduction and Objectives 

The anthropogenic activities related to the industry have led to increase of water 

pollution due to the release of untreated wastes like persistent organic pollutants (POP) and 

contaminant of emerging concern (CEC), thus being a threat not only to the mankind but also 

to the natural environment [1]. Caffeine which is a psychoactive substance belongs to CEC and 

it is often consumed by humans [2]. Therefore, it is important to efficiently treat wastewaters 

before their release into the natural environment. To this end, advanced oxidation processes 

(AOPs) have become a viable technology for the removal of recalcitrant organic pollutants due 

to the generation of reactive oxygen species (ROS) that can degrade such pollutants into non-

toxic molecules. Among the various AOPs, the photocatalysis and Fenton-based processes are 

ones of the most investigated [3].  

Photocatalysis can be performed using a photoactive semiconductor material 

(photocatalyst) that can generate electron/hole (e-/h+) pairs upon light (hν) with energy higher 

than the semiconductor bandgap (Eg) to produce ROS like HO● and O2
●- (eqs. I- III) [4]. As 

efficient photocatalyst, TiO2 remains the most investigated in the scientific community. Ho 

wever, to increase its photocatalytic efficiency, nanomaterials with high specific surface area 
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(SSA) should be prepared since photocatalysis is a surface-dependant process. TiO2 nanotube 

(TNT) layer have shown excellent performance owing to their large SSA and 1D morphology 

leading to excellent electron transport and unique optical properties [5]. Fenton-based 

processes is based on reactions of ferrous and ferric species with H2O2 to produce ROS (eqs. 

IV and V) [6]. The key step in Fenton-based processes is the regeneration of Fe2+ from Fe3+, 

since the rate of classical Fenton (eq. IV) is higher than Fenton-like (eq. V), thus leading to 

precipitation of iron. To enhance this iron cycle, photo-Fenton (eq. VI) can be used, but there 

is still some issues related to acidic conditions which are required to limit iron precipitation 

[7,8]. Therefore, to operate at environmental conditions, i.e. at circumneutral pH, 

heterogeneous Fenton-based processes appear the most promising route. 

 

Photocatalyst + hʋ → e− + h+   [I.] 

e− + O2 → O2
●-      [II.] 

h+ + H2O → ●OH + H+     [III.] 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- +  ●OH   [IV.] 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
. + H+    [V.] 

[Fe(OH)]2+ + hʋ → Fe2+ + ●OH    [VI.] 

 

In this work, we report the use of TNT layer that are modified at its surface by Fe(III) 

to degrade caffeine in water under solar-like radiation. The advantage of such nanomaterial is 

to simultaneously trigger photocatalysis and Fenton-based processes. Therefore, the study of 

Fe-TNT layer provides new insight into the coupling mechanism of photocatalysis and Fenton-

based processes as an innovative water treatment technology for efficient degradation of 

organic pollutants including caffeine.   

 

Materials and methods 

TNT layers are prepared by electrochemical anodization at 60 V for 4 h of 1.5 cm x 1.5 

cm Ti foil (99.7 %, Sigma Aldrich) in an electrolyte composed of ethylene glycol (EG, 

CentralChem) and ammonium fluoride (NH4F, CentralChem) [9]. The anodized samples are 

then annealed at 450 °C in the air for 2 h to obtain the crystalline anatase TNT layer. For surface 

modification of TNT layers, spin-coating of 100 µL of 1mM Fe(NO3)3 · 9H2O in isopropyl 

alcohol is performed, and the samples are subsequently annealed at 450°C in the air for 2 h to 

obtain Fe(III) surface-modified TNT (Fe-TNT). The morphology of Fe-TNT is analyzed by 

SEM/EDX (Tescan Lyra III). 
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The photo-induced degradation of 30 mL of 20 ppm caffeine solution (CAF, 

ReagentPlus®, Sigma Aldrich) is performed under solar-like radiation (1.3 mW/cm² in the 

range 335-380 nm) and sample aliquots (quenched in methanol) are taken every 30 min for 

analysis by UV-visible spectrophotometry (Jasco V-530) to follow the degradation of CAF at 

λ = 272 nm. The photo-induced degradation of CAF is also performed in the presence of 1 mM 

H2O2 (35 wt%, CentralChem). Before irradiation, the reaction medium is placed in the dark for 

30 min to reach adsorption/desorption equilibrium and the pH is adjusted to the desired value 

using HClO4 solution. The stability of the nanomaterials is investigated by determining the 

amount of Fe leached during the CAF degradation. To this end, 0.5 mL is sampled out every 

30 min and mixed with 60 µL of 0.5M ascorbic acid, 50 µL of 20 mM ferrozine solution, and 

100 µL of phosphate buffer solution. In the presence of iron, the samples turn purple due to the 

presence of Fe(II)-ferrozine complex, and the quantity of leached iron can be determined by 

the Beer-Lamber equation (27900 cm-1 M-1 at 562 nm).  

 

Results and discussion 

The SEM image of Fe-TNT (Fig. 1) reveals the nanotube morphology of Fe-TNT. The 

average diameter of the nanotube is determined about 120 nm. It can be also observed some 

impurities at the surface of the Fe-TNT. By EDX analysis (Tab. 1), it can be deduced that these 

impurities might be composed of iron, thus confirming the successful anchoring of Fe(III) at 

the surface of TNT. Since EDX is a semi-quantitative method, the ratio O:Ti is not exactly 2. 

The presence of anatase TiO2 has been confirmed by XRD of TNT in our previous work [5].  

 

 

 
Fig. 1. SEM image of Fe-TNT 
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Tab. 1. EDX analysis of Fe-TNT 

 

C (at%) O (at%) Fe (at%) Ti (at%) 

1.96 60.29 0.39 37.37 

 

The Fig. 2 shows the degradation curves of CAF under solar-like radiation by Fe-TNT 

with and without H2O2. In the absence of H2O2, i.e. photocatalysis, the degradation extents of 

CAF after 4 h are similar at pH 7 and 3 and reach 5 % and 8 %, respectively. Therefore, there 

is a small effect of the pH. On the other hand, in the presence of H2O2, i.e. photocatalysis 

combined with Fenton-based processes, the effect of pH is much stronger since degradation 

extents of CAF is about 50 % at pH 3 while almost no significant degradation is observed at 

pH = 7. There is a clear contribution of Fenton-based processes at pH 3. Since, at pH 3, direct 

CAF photolysis (without Fe-TNT and H2O2) and H2O2 photolysis (without Fe-TNT) have led 

to CAF degradation extents of 2 % and 12 %, respectively, the contribution of Fenton-based 

processes is evaluated at about 28 %. To explain the difference between pH 3 and 8 in the 

presence of H2O2, iron leaching has been performed (Tab. 2). At pH 3, leaching is observed 

while at pH 7, iron is not present in the solution. Therefore, it is clear the Fenton-based 

processes occur in the solution and not at the surface of the nanomaterial. Although it can be 

seen as a drawback since coupling of photocatalysis and Fenton-based processes does not occur 

at the nanomaterial interface, such observation can lead to further development of 

photocatalysts as loading materials for selective iron leaching for dual application using 

heterogeneous photocatalysis and homogeneous Fenton-based processes. 

 

 
 

Fig. 2. Degradation curves of CAF under solar-like radiation by Fe-TNT at pH = 3 and 7 with 

and without H2O2 
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Tab. 2. Fe leaching of Fe-TNT at pH = 3 and 7 with H2O2 (ND: not detected) 

 

 

 

 

Conclusion 

The Fe(III) surface-modified TNT were successfully prepared using the 

electrochemical anodization technique and spin-coating method. The degradation of caffeine 

under solar-like radiation by Fe-TNT is the most efficient at pH 3 in the presence of H2O2. That 

is mainly due to the strong contribution of Fenton-based processes in the solution where iron 

leaching was observed (only at pH 3). Although it can be seen as a drawback due to the limited 

stability of Fe-TNT, such observation opens new research direction for wastewater application 

by using nanomaterials with dual functions i.e. heterogeneous photocatalysts for selective 

leaching of non-toxic Fenton active element.   
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Abstract 

Chemical characterization of respirators and their effects against coronavirus 

COVID-19, an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus, is easily transmitted from person to 

person when an infectious person talks or coughs through small drops. Spread can be prevented by disinfectants, 

physical distances and respirators. The motivation of this work is to approach the effect of different types of 

respirators against coronavirus and to clarify the principle of secondary ion mass spectrometry (SIMS). 

Respirators are composed of cotton, polypropylene fibres and some include a metal with antimicrobial effects 

such as copper or silver. We compared two types of respirators (with copper ions and without). The differences 

are found in the respirator with added copper oxide in area 63m.u. and 65m.u. Respirators contain mainly 

polypropylene fibres, which we have identified in the spectra as hydrocarbons and their multiples (C3H5
+, C6H11

+). 

After clearly identifying the copper peaks in the spectrum and studying how copper works against viruses, we can 

evaluate that those respirators are more effective against coronavirus than respirators without added metal. 

 

Keywords: COVID-19; coronavirus; respirators; antimicrobial effect; contact killing; SIMS 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Vírusy sú nebunkové organizmy, ktoré sú zložené z DNA alebo RNA a bielkovinového 

obalu. Ide o intracelulárne parazity, teda ich reprodukcia je možná vo vnútri živej bunky. Ich 

veľkosť dosahuje približne len 10 nm, teda pre ľudské oko sú neviditeľné. Aj to je jeden  z 

dôvodov, prečo sú pre ľudí a iné organizmy nebezpečné. Ich pôsobenie prebieha 

(zjednodušene) nasledovne: Najprv vírus napadne bunku človeka alebo zvieraťa a zmocní sa 

jeho proteosyntetického aparátu. Ten donúti syntetizovať na základe svojej genetickej 

informácie svoje bielkoviny. Následne sa ďalej množí a vytláča bunky. Výsledkom je choroba 

u ľudí alebo zvieraťa [1]. 

V decembri v roku 2019 bol vo svete prvýkrát identifikovaný pacient pozitívny na 

COVID-19. Ide o infekčné ochorenie spôsobené koronavírusom tzv. SARS-CoV-2. Názov 

koronavírus je odvodený z jeho vzhľadu – „corona“ ako koruna, ktorá je tvorená spike 

glykoproteínmi. SARS pochádza z názvu vírusu, ktorý spôsobuje ťažký respiračný syndróm 

SARS, ktorému sa koronavírus veľmi podobá. SARS-CoV-2 napáda zvieratá aj ľudí a jeho 

účinky sú pre jedince veľmi nebezpečné dokonca až smrteľné. Koronavírusu sa ľahko prenáša 

z človeka na človeka.  
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Vírus sa šíri ovzduším, keď infekčný človek dýcha, rozpráva, kýcha, kašle atď. Väčšie 

kvapky „padajú“ na zem a povrchy, ale menšie sa držia vo vzduchu a akumulujú v uzavretých 

priestoroch, kde sa pravidelne nevetrá. Štúdie ukázali, že kvapôčky koronavírusu sa môžu vo 

vzduchu udržať až tri hodiny a na povrchoch až tri dni [2].  

Najčastejšie príznaky infikovaného pacienta sú: horúčka nad 38 °C, kašeľ, sťažené 

dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti. Z dôvodu 

mutácie koronavírusu existujú rôzne druhy, ktoré majú odlišné účinky [3]. 

Šíreniu sa dá zabrániť dezinfekčnými prostriedkami na ruky a povrchy, fyzickým 

odstupom ľudí, očkovaním a respirátormi.  V práci sme sa zamerali práve na výskum 

respirátorov.  

Rozoznávame 2 hlavné ochranné triedy respirátorov: FFP2 a FFP3, ktoré spĺňajú normu 

Európskej únie EN 149:2001 + A1:2009 a zvolenú filtračnú schopnosť.  

Respirátory s označením FFP1 (najnižšia trieda ochrany) chráni pred netoxickými, 

často väčšími a pevnými časticami napr. peľom a prachom.  

Respirátory s označením FFP2 chránia pred ľahko toxickými časticami ako sú plesne a 

baktérie. Tieto respirátory dokážu zachytiť minimálne 94% častíc s priemernou veľkosťou 

0,6μm. Známe označenia respirátorov (KN95 alebo N95) zaraďujeme tiež do tejto skupiny. Ide 

o respirátory, ktoré neprešli kritériami Európskej únie a teda ich nemôžu označiť FFP2. 

Respirátory KN95 z Číny prešli čínskymi normami a respirátory N95 z USA schválené 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).  

Označenie respirátorov FFP3  (najvyššia trieda ochrany) chráni pred jedovatými a 

rádioaktívnymi pevnými časticami, vírusmi, baktériami, plesňami aerosólmi. Respirátory z 

tejto triedy dokážu zachytiť minimálne 99% častíc s priemernou veľkosťou 0,6μm. Patria tu aj 

respirátory s označením KN 100 z Číny alebo N100 z USA [4]. 

Ciele práce sú nasledovné:  

1. Priblížiť poslucháčom podstatu ako pôsobia všeobecne respirátory proti koronavírusu.   

2. Predstaviť poslucháčom zloženie respirátorov a ich účinnosť proti koronavírusu.  

3. Oboznámiť poslucháčov s hmotnostnou spektrometriou sekundárnych iónov 

(Secondary Ions Mass Spectrometry, SIMS) a objasniť im spektrá vybraných 

respirátorov.  

 

Materiál a metódy 

Výskum bol zameraný na porovnanie dvoch respirátorov, ktoré sa líšia zložením. 

Základ každej tvárovej masky je látka, najčastejšie bavlna, ktorá tvorí vonkajšie vrstvy. Bavlna 
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plní funkciu filtra, teda zachytáva častice alebo vírusy. Vyznačuje sa vysokou priedušnosťou.  

Okrem bavlny obsahujú respirátory viacero vrstiev a tkanív.  

Takmer všetky respirátory obsahujú polypropylénové vlákna, ktoré sú náhodne 

usporiadané, vďaka čomu umožňujú vysokú filtráciu častíc.  

Do tkanív respirátorov sa pridávajú rôzne kovy ako napr. striebro, meď, zinok, volfrám, 

alebo horčík. Využívajú sa ako tzv. antimikrobiálne látky, teda látky, ktorých funkcia spočíva 

v zabíjaní mikroorganizmov alebo v zastavení ich rastu [5]. 

Meď (Cu) v tuhom aj v kvapalnom skupenstve, jej nanočastice, oxidy (oxid meďnatý, 

oxid meďný) a jodid meďnatý sú účinné pri inaktivácii vírusov, ktoré vznikajú v dôsledku 

oslabenej imunity v ľudskom tele, napr. vírus chrípky, vírus herpes simplex atď. Meď vyniká 

svojimi toxickými vlastnosťami, teda dokáže vytvárať reaktívne formy kyslíka, vďaka čomu 

je silným antimikrobiálnym činidlom. Meďnaté ióny sú schopné viazať sa na DNA, ktorá v 

prítomnosti medených iónov degraduje. Výskum Sagripanti  a kol. dokázal, že katióny medi 

(Cu2+) inaktivovali jednovláknové RNA aj dvojvláknové DNA vírusy a účinnosť medi sa po 

pridaní peroxidu sa zvýšila [6]. 

Jedným zo známych mechanizmov zabíjania baktérii iónmi medi je „contact killing“.  

Podľa Grassa a kol. (2011) a  Warnesa a kol. (2015) zahŕňa metabolizmus zabíjanie baktérií 

„vstup“ katiónov medi do bunky, následné zničenie DNA a obmedzenie ich metabolizmu, 

dýchania a reprodukcie [7][8].  

Tento mechanizmus nazvali Grass a jeho kolektív „contact killing“, pretože dochádza 

k rýchlemu zabitiu baktérií. Prijímanie veľkého množstva iónov medi poškodí bunky, následne 

sa pretrhne bunková membrána, čo spôsobí stratu obsahu cytoplazmy. Reaktívne formy 

kyslíka, spôsobené katiónmi medi ďalej poškodzujú bunku [9]. 

 

  

 
Obr. 1. Schéma „contact killing“ 

A – Prasknutie bunkovej membrány, B- strata cytoplazmatického obsahu, C- tvorba iných reaktívnych foriem 

kyslíka iónmi medi, D- degradovaná plazmidová a genomická DNA  
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Zneškodnenie vírusov, nebunkových organizmov, prebieha odlišne od mechanizmu 

„contact killing“. Keď sa dostane vírus do kontaktu s medeným povrchom, jeho vírusová 

nukleová kyselina (DNA alebo RNA) zdegraduje. Degradácia je zapríčinená väzbou iónov 

medi a ich zosieťovanie medzi vláknami genómu. Účinné narušenie vírusovej nukleovej 

kyseliny je výsledkom synergického pôsobenia medených iónov a tvorby reaktívnych foriem 

kyslíka [10]. 

Prvá vzorka  respirátora (s označením FFP2) neobsahovala žiadny pridaný kov, druhá 

vzorka respirátora (s označením FFP2) obsahovala oxid meďnatý CuO. Z oboch respirátorov 

sme odobrali vonkajšiu a vnútornú časť tvárovej masky a pomocou vyspelej techniky – 

hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS) sme vzorky analyzovali. Spomínaná 

technika povrchovej analýzy nám slúži na analýzu vzoriek biologického, anorganického 

a organického pôvodu. Primárne ióny majú vysokú energiu, atomárne bombardujú povrch 

vzorky a sú schopné prenášať svoju kinetickú energiu na zasiahnuté atómy. Odôvodnenie 

nachádzame v rovnici pre kinetickú energiu:  

𝐸𝑘  =  ½ 𝑚.  𝑣2  =  𝑧. 𝑈     [I.] 

 

,kde m je hmotnosť iónu, v vyjadruje jeho rýchlosť, z je náboj a U je extrakčný potenciál. 

Sekundárne ióny  sú odprášené častice v ionizovanej forme (katióny/anióny), ktoré sú 

podrobené analýze. Pomocou hmotnostného analyzátora ToF (Time of Flight) dostávame 

spektrum, kde na osi x nachádzame hmotnostné jednotky a na osi y intenzitu daného píku.  

Lúč primárnych iónov vychádzajúci z dela je fokusovaný na vzorku. Dochádza k 

bombardovaniu povrchu vzorky primárnymi iónmi (Bi+, Ga+, Au+), pri ktorom vzlietajú 

ionizované častice (sekundárne ióny) zo vzorky. Tie následne letia kolónou hmotnostného 

analyzátora (ToF) a odrážajú sa na detektor, z ktorého získavame spektrum sekundárnych 

iónov vzorky [11]. 

 

 

 
Obr. 2. Držiak so stojanom a vzorkami vonkajších a vnútorných strán respirátorov 
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Obr. 3. Spektrum respirátorov z vnútornej a vonkajšej strany Označenie spektier (zhora nadol) – Vzorka 

respirátora s meďou z vonkajšej strany, vzorka respirátora s meďou z vnútornej strany, vzorka respirátora bez 

medi z vnútornej strany, vzorka respirátora bez medi z vonkajšej strany 

 

Analýza prebiehala v ToF-SIMS pri týchto podmienkach: prúd primárnych iónov Bi+ 

dosahoval 1 pA a energiu 250 keV, plocha skúmanej vzorky bola 100×100 μm2, extrakčná 

vzdialenosť bola nakalibrovaná na 1,5 mm. Vzorky sme merali v kladnej aj v zápornej polarite. 

Získali sme spektrá, ktoré sme porovnávali. 

 

Výsledky a diskusia 

Po analýze vonkajších a vnútorných vrstiev dvoch zložením odlišných respirátorov sme 

identifikovali a názorne vyznačili v spektre píky medi. Okrem daných píkov medi sme nenašli 

iné rozdiely v spektrách oboch respirátorov. Respirátory obsahujú najmä polypropylénové 

vlákna, ktoré sme v spektrách identifikovali vo forme uhľovodíkov a ich rôznych násobkov 

(C3H5
+, C6H11

+). Môžeme zhodnotiť, že respirátory sa zložením výrazne neodlišujú, rozdiely 

nachádzame v respirátore s pridaným oxidom meďnatým a to v okolí 63 m.u. a v okolí 65 m.u., 

kde sme identifikovali práve píky medi. Po zreteľnom identifikovaní píkov medi v spektre a 

preštudovaní ako meď pôsobí voči vírusom,  môžeme zhodnotiť, že respirátory s obsahom 

iónov medi sú oproti respirátorom bez pridaného kovu voči koronavírusu účinnejšie.   
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Záver 

Obsahom celej práce bol význam respirátorov na ochorenie COVID-19. Čitateľom a 

účastníkom prednášky sme predstavili rôzne druhy a označenia tvárových masiek. Bližšie sme 

popísali toxické účinky medi v kontakte s vírusom alebo baktériou, tzv. contact killing.  

Následne sme opísali princíp hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov, ktorá nám 

slúžila pri analyzovaní zloženia vybraných respirátorov.  
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Abstract 

BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY) is a promising electrolyte for solid oxide fuel cell application, because of its 

good-stability and proton-conductivity. The influence of CuO-Bi2O3 dual sintering aids on the sinterability, and 

thermochemical changes of proton-conducting BCZY-electrolyte are investigated. The sinterability and 

densification of BCZY-electrolyte are considerably enhanced, as seen by the changing concentration of CuO-

Bi2O3 in FESEM images. The linear shrinkage %, grain growth, morphology, and electrochemical properties of 

multiple sintered pellets of BCZY-electrolyte determine the amount of CuO-Bi2O3 sintering aids. Fully dense 

pellets are sintered at 1150 °C for 5 h by using 2-3 mole% CuO-Bi2O3 sintering aids. The incorporation of Cu2+ 

in the perovskite phase and the creation of the melting phase by Bi2O3 at low temperatures improved the crystallite 

size and enhanced grain growth. BCZY-2, which contains 2 moles % CuO-Bi2O3 shows better performance and 

is suitable as an electrolyte for solid oxide fuel cells. 

 

Keywords:  sinterability; BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ; solid oxide fuel cell; CuO-Bi2O3 

 

Introduction and Objectives 

A fuel cell is an electrochemical energy conversion device that effectively converts fuel 

energy into electrical energy without the use of combustion. Because of their numerous 

potential applications as solid electrolytes in solid oxide fuel cells  (SOFC), perovskites have 

attracted a lot of attention. The Y2+ doped BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ has been extensively investigated 

among many kinds of perovskites materials. The doped BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ has good stability 

and protonic conductivity [1, 2]. However, to accomplish the required densification, the 

sintering temperature of BCZY is very high, exceeding 1500 °C. The Ba evaporation and the 

subsequent segregation of doped elements is caused by high sintering temperatures [3]. As a 

result, BCZY electrolyte's electrochemical characteristics are diminished [4]. 

Sintering aids are particularly successful in lowering sintering temperatures and 

increasing the electrochemical characteristics of ceramic materials. The sintering aids ZnO, 

Li2O, NiO, CuO, MgO, PdO, CoO, Bi2O3, etc. have previously been utilized to lower the 

sintering temperature of ceramic materials [5-7]. To improve and enhance the sintering 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319921047753#!
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behavior of BZCY, a common method used by researchers is to add various sintering aids to 

BZCY. Among them, NiO and ZnO are the most commonly used sintering aids to improve the 

sintering performance of BZCY [8-10]. The addition of CuO and PdO sintering aids, on the 

other hand, is good in terms of increasing electrical conductivity, but the downside of adding 

PdO sintering aids is that it reduces the sample's relative density. 

The main goal of this research was to reduce the BCZY sintering temperature by adding 

CuO and Bi2O3 as a sintering aid. Using various concentrations of sintering additives, the 

morphology, densification, and the thermogravimetric analysis (TGA) and differential 

scanning calorimetry (DSC)  analysis was investigated.  

 

Materials and methods 

Different powder preparation methods have been introduced to incorporate sintering 

aids into the parent powder. In this research, we used three different sintering aids addition 

methods to prepare the powder. Fig. 1(a, b) shows the synthesis route of CuO and Bi2O3 

powders. After preparing the sintering aids, they were prepared and subsequently combined 

with BCZY powder in proportions of 1, 2, and 3 mol% using the ball milling method. It was 

finely ground with a mortar and pestle, as indicated in Fig. 1c. 

 

 
 

Fig. 1. Schematic illustration of CuO (a); and Bi2O3 (b); nanopowder preparation and as-prepared 

BCZY 

 Powder with 1,2,3 mole % sintering aids (c) 
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In gel-method, it consists of three steps. The first and second step involves the 

preparation of CuO and Bi2O gels as shown in Fig. 2(a, b). The third step involves the mixing 

of these gels with BCZY powder in three different mol% (1-3 mol%) of gels were prepared 

and then they were mixed with BCZY powder using magnetic stirring for 2 h. After that mixed 

gel was dried at 150 °C and calcined at 600 °C for 10 h as shown in Fig. 2c. 

 

 
 

Fig. 2. Schematic illustration of steps to add Bi2O3 (b); and CuO (a); as a sintering ai in BCZY through 

Gel method (c) 

 

 

 
Fig. 3. Schematic illustration of sintering aids addition through solution method  

(b); Sintering aids (b) mixing with BCZY powder through solution method; (c) prepared powder after 

calcination, whereas the sintering curve of pellets prepared by pressing powder having 1,2,3 mole% sintering 

aids using the hydraulic press 
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Sintering aid precursors (i.e. Cu(NO3)2; Bi(NO3)3) were added to BCZY electrolyte 

precursors by using a solvent evaporation method. In the first case, these sintering aids were 

added in H2O stirred it continously, while in the second case, they were mixed in acetone and 

H2O. After that, both solutions were mixed properly and then added in BCZY powder and 

heated. We heated the solution until the solvent evaporated and then calcined it at 800 °C as 

shown in Fig. 3(a-c).   

 

Results and discussion 

The sintered powder pellets made by the solid powder mixing method (Fig. 4(a-c)),  sol-

gel technique (Fig. 4(d-f)), solution technique by employing HNO3 (Fig. 4(g-i)), and solution 

technique by employing Acetone Fig. 4(j-l) has been shown in Field-Emission Scanning 

Electron Microscopy (FE-SEM), images respectively. Whereas the surface morphology of 

BCZY powder after mixing with the sintering aids CuO and Bi2O3 has been shown in the inset 

of each images. In all synthesis route they showed a porosity to some extend wheras the coating 

prepared by solution technique by employing acetone showed a dense structure at 1150 °C. All 

pellets with sintering aid x = 1,2,3 mol% are sintered, with no visible porosity. This is due to 

the pellet's homogeneous distribution of sintering aids. This method proved to be effective in 

sintering at low temperature with very dense structure, that’s why further microstructural and 

electrochemical studies was done on the pellets sintered by this method. 

TGA/DSC thermal analysis was used to investigate the thermal behavior of the prepared 

powder in an air atmosphere. The TGA-DSC curve of the powder generated by the Gel 

technique, Solution method in which nitric acid and acetone was used as the solvent is shown 

in Fig. 5(a-c). The gel decomposed at 600 °C before the thermochemical examination of the 

powder, the curve does not show any change in the thermochemical change in the powder until 

600°C as shown in Fig. 5(a). In gel method, the exothermic peak appears at 680 °C and weight 

loss appears in the powder, whereas in solution method the exothermic peaks and weight loss 

appear between 200 to 300 °C and 550 to 650 °C (Fig. 5(b)) respectively. It indicates the 

decomposition of remaining bismuth citrate to bismuth oxide and COx and NOx release cause 

the weight loss. An endothermic peak develops at temperatures over 824 °C, indicating that 

bismuth oxide is melting. After that, until 1000 °C, no more thermochemical changes occur. 

By seeing the TGA and DTG curve in Fig. 5(c) the major weight loss of –1.8% and –2.2% was 

observed in the temperature range between 200-300 °C and 700-800 °C. 



 

764 
 

 
 

Fig. 4. Cross-sectional FESEM of sintered pellets at 1150°C of the powder prepared by solid mixing 

method (a-c); Sol-gel method (d-f); Solution method (HNO3) (g-i); and Solution method (Acetone) (j-l); of 

BCZY electrolyte by adding 1-3 mole% sintering aids (CuO/Bi2O3) respectively, whereas inset of each 

image has the powder morphology of respective materials 

 

 

 
Fig. 5. TGA/DSC Curve of Powder prepared by Gel method (a); solution method in which nitric acid used 

as a solvent (b); solution method in which acetone used as a solvent (c) respectively 
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Conclusion 

Multiple methods has been applied to aid sintering aid in BCZY out of solution method 

with acetone used as solvent was proven effective to get high quality with uniform distribution 

of sintering aids. Sintering aids CuO-Bi2O3 in small amounts 2-3 mole% effective to sinter the 

BCZY-2 at a low temperature of 1150 °C compared to BCZY with no sintering aid. BCZY-2 

shows the conductivity of 8.5 x 10-3 Scm-1 at 600 °C, with no internal porosity, which indicate 

good proton conduction at intermediate temperature. 
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Abstract 

Investigation of Properties of Selected Carbamates 

This work deals with the evaluation of lipophilicity and stability of selected carbamates using high 

performance liquid chromatography. A method using C18 reverse stationary phase and isocratic conditions was 

used to determine lipophilicity. The methanol:water mobile phase was used to determine the capacity factor k, 

while the methanol:acetate buffer (pH 6.5 and pH 7.4) was used to determine the distribution coefficient D. 

Prediction of lipophilicity by in silico methods was performed using three software with different algorithms: 

ChemBioDraw Ultra, ACD/Percepta and MOLinspiration. The carbamate with the weakest steric protection, i.e. 

with the expected highest degradability, was chosen for stability monitoring. The developed HPLC method using 

phenyl stationary phase and acetonitrile:phosphate buffer (pH 2.5) as the mobile phase provided sufficient 

resolution between the studied carbamate and its degradant, pattern anilide. 

 

Keywords: lipophilicity; HPLC; capacity factor; retention; stability 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Karbamáty sú deriváty kyseliny karbamovej, ktorých amino a karboxylové konce sú 

substituované rôznymi štrukturálne odlišnými alkylovými, arylovými alebo alkylarylovými 

substituentmi a sú identifikované prítomnosťou -O-CO-NH- väzby. Karbamáty sa používajú 

nielen na modifikáciu lipofility (tvorba proliečiv), ale taktiež môžu slúžiť ako súčasť farmakofóru 

[1]. 

Jednou z hlavných fyzikálno-chemických charakteristík molekúl, ktorá má veľký vplyv 

na správanie všetkých bioaktívnych zlúčenín je lipofilita [2–4]. Tento kľúčový parameter, ktorý 

riadi farmakinetiku i farmakodynamiku [5–7], je tak jedným z najdôležitejších parametrov 

v SAR/QSAR analýze [8, 9]. Podľa IUPAC je lipofilita definovaná ako relatívna afinita 

molekuly alebo skupiny molekúl k lipofilnému prostrediu [10]. Lipofilitu je možné vyjadrovať 

ako logaritmus rozdeľovacieho (log P) alebo distribučného (log DpH) koeficientu. Hodnota 

distribučného koeficientu závisí od pH a pKa hodnôt. Najčastejšie býva tento koeficient 

vyjadrený pri fyziologickej hodnote pH 7,4 (log D7,4), a preto sa log D považuje za 

najrelevantnejší parameter pre vyjadrenie lipofility používajúci sa pri ADMET štúdiách. 

Klasická experimentálna priama metóda na meranie lipofility je tzv. vytrepávacia metóda, kedy 

sa vzorka vytrepáva v zmesi vody a oktanolu a meria sa koncentrácia zlúčeniny v oboch fázach. 
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Z dôvodu zdĺhavosti a obtiažnosti sa dáva prednosť nepriamemu stanoveniu lipofility pomocou 

RP-HPLC metódy, kedy sa lipofilita vyjadruje pomocou logaritmu kapacitného faktora (log k), 

ktorý je odvodený z hodnôt retenčných časov (tR) študovaných molekúl. 

Pretože karbamáty predstavujú relatívne labilnú súčasť molekuly [1], je nutné poznať 

stabilitu takto modifikovaných molekúl. Testovanie stability vyžaduje použitie vhodne zvolenej 

analytickej metódy, ktorá je schopná sledovať obsah látky bez interferencií s rozkladnými 

produktmi a ostatnými nečistotami. Akýkoľvek prístup pre ich hodnotenie by mal byť 

komplexný, jednoduchý a ľahko uskutočniteľný. 

Hlavným cieľom tejto práce bolo získať experimentálne hodnoty lipofility pre vybrané 

karbamáty a porovnať ich so softvérom predikovanými hodnotami lipofility študovaných látok. 

Ďalším cieľom bolo sledovať stabilitu vo fyziologickom prostredí. 

 

Materiál a metódy 

Na hodnotenie lipofility bol podrobený materský anilid a séria rôzne substituovaných 

karbamátov. V Tab. 1. sa nachádza štruktúra východiskového anilidu NM-85 a prehľad 

študovaných karbamátov. 

 

Tab. 1. Štruktúra 1-hydroxy-N-(2,4,6-trichlórfenyl)-2-naftamidu (NM-58) a (2-[(2,4,5-

trichlórfenyl)karbamoyl]naftalén-1-yl karbamátov NM-58a–p 

 

  

Zlúčenina R Zlúčenina R 

NM-58 – NM-58g oktyl 

NM-58a etyl NM-58h izopropyl 

NM-58b propyl NM-58j cyklopentyl 

NM-58c butyl NM-58k cyklohexyl 

NM-58d pentyl NM-58l cykloheptyl 

NM-58e hexyl NM-58o fenyletyl 

NM-58f heptyl NM-58p fenylbutyl 

 

Jednotlivé vzorky boli pripravené odvážením 2 mg látky do 10 ml odmernej banky 

a rozpustené v metanole. Pripravené roztoky boli uchované v chladničke. Rovnakým spôsobom 

sa pripravil aj jodid draselný, ktorý nám slúžil na zistenie mŕtveho času analytov. 

Pre hodnotenie lipofility bol použitý HPLC systém AGILENT 1200 Series (Agilent 

Technologies, USA) s chromatografickou kolónou Symmetry® C18, 250 × 4,6 mm, 5 μm 

(Waters, USA). Boli použité tri rôzne mobilné fázy: MeOH:H2O (72:28), MeOH:NH4OAc 
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tlmivý roztok o pH 6,5 (72:28) a MeOH:NH4OAc tlmivý roztok o pH 7,4 (72:28). Teplota 

kolóny bola 40 °C, objem nástreku vzorky bol 10 μl, analýza všetkých látok prebiehala 

izokratickou elúciou pri prietoku mobilnej fázy 1 ml/min. Detekcia látok bola vykonaná UV 

detektorom pri vlnovej dĺžke 210 nm. 

Pre in silico predikciu lipofility boli použité tri rôzne softvéry: ChemBioDraw Ultra 13.0 

(CambridgeSoft, USA), ACD/Percepta 2012 (ACD, Kanada) a MOLinspiration (Molinspiration 

Cheminformatics, Slovensko). 

Pre hodnotenie stability bol vybraný predpokladaný najmenej stabilný karbamát NM-58a 

(R = etyl). Vzorky boli pripravené odvážením 2 mg látky do 25 ml odmernej banky, rozpustené 

v 16 ml metanole a doplnené fosfátovým fyziologickým roztokom s pH 6, pH 7 a pH 8. 

Pripravené vzorky v uzavretých odmerných bankách boli miešané pri 37 °C po dobu troch dní, 

frakcie sme odoberali v časových intervaloch (0 min, 30 min, 1 hod, 1,5 hod, 2 hod, 2,5 hod, 3 

hod, 4 hod, 5 hod, 6 hod, 12, hod, 24 hod, 48 hod a 72 hod) a injektovali do systému HPLC. 

Roztoky o pH 6 a pH 7 boli upravené pomocou koncentrovanej H3PO4 a roztok o pH 8 bol 

upravený pomocou 10 % roztoku hydroxidu sodného. 

Pre hodnotenie stability bol použitý AGILENT 1200 Series (Agilent Technologies, USA) 

s chromatografickou kolónou XTerra® Phenyl 100 × 4,6 mm, 3,5 μm (Waters, USA). Ako 

mobilnú fázu sme použili acetonitril s fosfátovým tlmivým roztokom, pH 2,5 (60:40). Všetky 

ostatné parametre boli rovnaké ako pri hodnotení lipofility. Stabilitná štúdia bola opakovaná 

trikrát a každá odobratá frakcia bola injektovaná 2 krát. 

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou RP-HPLC metodiky sme získali hodnoty lipofility log k, log D6,5 a log D7,4 

zobrazené na Obr. 1. Predikované hodnoty log P jednotlivých látok uvádzame v Tab. 2. 

Z Obr. 1, vyplýva, že najviac lipofilnou zlúčeninou bola NM-58g (R = oktyl) a najmenej 

lipofilnou zlúčeninou bol materský anilid NM-58. Na základe získaných hodnôt môžeme 

povedať, že čím je naviazaný reťazec dlhší a nerozvetvený, tým je zlúčenina lipofilnejšia. Pokiaľ 

ide o cyklické substituenty, môžeme povedať, že alifatický reťazec je lipofilnejší ako cyklický 

(porovnaj NM-58j/NM-58d, NM-58k/NM-58e, NM-58l/NM-58f). Lipofilita karbamátu 

substituovaného fenyletylom (NM-58o) je vyššia ako substitúcia butylovým a nižšia ako 

substitúcia pentylovým reťazcom. Lipofilita fenylbutylového derivátu (NM-58p) je 

porovnateľná so substitúciou hexylom. Z porovnania hodnôt log k, log D6,5, log D7,4 jednotlivých 

látok možno usúdiť, že pri nesubstituovanom anilide (NM-58) pri použití pufrovanej mobilnej 

fázy získané hodnoty nie sú konzistentné s hodnotou log k, z čoho vyplýva, že pH prostredie 
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ovplyvňuje lipofilitu. Tieto zmeny tiež môžeme vidieť i pri NM-58c (R = butyl) a pri NM-58h 

(R = izopropyl). Pri iných zlúčeninách je táto zmena nepatrná. 

 

 
 

Obr. 1. Grafické znázornenie log k a log D hodnôt získaných pomocou HPLC 

 

Tab. 2. Predikované hodnoty log P pomocou rôznych softvérov 

 

Zlúčenina 

ChemBioDraw Ultra ACD/Percepta MOLinspiration 

log P Clog P 
log P 

(Cons.) 
log P (Classic) log P (Galas) log P 

NM-58 5,12 5,995 6,31 6,75±0,75 5,94 6,16 

NM-58a 5,34 5,136 5,63 5,39±0,75 5,72 6,13 

NM-58b 5,83 5,665 5,80 5,92±0,75 5,76 6,63 

NM-58c 6,25 6,194 6,15 6,46±0,75 6,05 7,20 

NM-58d 6,66 6,723 7,45 6,99±0,75 7,67 7,70 

NM-58e 7,08 7,252 7,83 7,52±0,75 7,97 8,19 

NM-58f 7,50 7,781 8,46 8,05±0,75 8,76 8,54 

NM-58g 7,92 8,310 8,84 8,58±0,75 9,04 8,79 

NM-58h 5,66 5,445 5,73 5,74±0,75 5,73 8,21 

NM-58j 6,14 6,079 6,40 6,36±0,75 6,43 8,67 

NM-58k 6,55 6,638 6,71 6,92±0,75 6,56 8,90 

NM-58l 6,97 7,197 6,77 7,49±0,75 6,53 9,09 

NM-58o 7,02 6,704 6,69 7,05±0,75 6,56 7,56 

NM-58p 7,85 7,612 7,66 7,94±0,75 7,43 8,30 

 

V Tab. 2. možno vidieť, že softvér ChemBioDraw Ultra (log P) určil NM-58 ako 

najmenej lipofilnú látku, čo bolo v súlade s experimentálnymi hodnotami. Všetky ostatné 

softvéry za najmenej lipofilnú látku označili NM-58a (R = etyl). Všetky algoritmy 

ChemBioDraw Ultra a ACD/Percepta určili ako najlipofilnejšiu látku NM-58g (R = oktyl), len 

MOLinspiration určil ako najlipofilnejšiu látku NM-58l (R = cykloheptyl). Podľa 

experimentálne získaných hodnôt najviac lipofilná látka bola NM-58g, ktorú väčšina softvérov 

tiež vyznačila za najlipofilnejšiu. 



 

770 
 

Na hodnotenie stability bol vybraný karbamát substituovaný etylovým reťazcom, ako 

derivát s predpokladanou najnižšou stabilitou z dôvodu najmenšieho sférického chránenia 

karbamátovej skupiny. Priebeh rozkladu karbamátu NM-58a (R = etyl) pri pH 6, 7 a 8 je 

zobrazený na Obr. 2. Vypočítané hodnoty rýchlostnej konštanty a polčasu rozkladu je v Tab. 3, 

zo ktorej vyplýva, že derivát NM-58a v alkalickom pH 8 vykazuje významnú degradáciu (τ0,5 

cca. 9 dní) zatiaľ čo v neutrálnom pH je τ0,5 cca. 23 dní. 

 

 
 

Obr. 2. Grafické zobrazenie závislosti obsahu [%] od času pre látku NM-58a pri pH 6, pH 7 a pH 8 

 

Tab. 3. Vypočítané hodnoty rýchlostnej konštanty a polčasu rozkladu pre NM-58a 

 

Zlúčenina pH k [h-1] τ0,5 [h] 

NM-58a 

6 5,77 · 10-4 1201,8 

7 1,25 · 10-3 555,8 

8 3,17 · 10-3 218,8 

 

Záver 

 V tejto práci sme sa zaoberali hodnotením lipofility a stability vybraných látok. 

Na základe experimentálne získaných hodnôt sme zistili, že najmenej lipofilný bol materský 

anilid NM-58. Naopak, najviac lipofilná látka bola NM-58g (R = oktyl). Pri in silico predikcii 

hodnôt log P pre najmenej lipofilnú látku sa ukázali nezhody s experimentálnymi hodnotami, 

ktoré však vykázali za najmenej lipofilnú látku NM-58a (R = etyl). Naopak väčšina softvérov 

za najlipofilnejšiu látku vyznačili NM-58g (R = oktyl), čo zodpovedá nami experimentálne 

získanými hodnotami. Pokiaľ ide o hodnotenie stability, zistili sme, že derivát NM-58a 

(R = etyl) je stabilný v rádoch desiatok dní v kyslom a neutrálnom pH prostredí. Naopak 
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v alkalickom sa jeho stabilita výrazne skracuje. Zlúčeniny sú teda vhodné na biologické testy 

v neutrálnom, resp. slabo kyslom médiu, ktoré nebude prebiehať dlhšie ako týždeň. 
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Abstract 

Novel triarylhydrazone based photoswitches containing benzothiazole heterocycle 

Hydrazones based photoswitches containing intramolecular hydrogen bond are very promising 

compounds exhibiting P-type of photochromism. Their half-life of back thermal reaction of less stable isomers 

ranges from days to thousands of years, moreover they exhibit also good photochemical efficiency. However, it 

is a challenge for scientific community to shift their absorption maxima above 365 nm; a demand required 

particularly for biological applications. Our new series of naphthoylbenzothiazoles shows the required 

batochromic shift, sufficient efficiency of both photoisomerizations and also high thermal stability at the level of 

decades.  

 

Keywords: hydrazones; benzothiazole; photoswtiches 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fotoprepínače typu P, charakteristické vysokou termickou stabilitou termodynamicky 

menej stabilnej E formy, čoraz viac priťahujú pozornosť vedeckej komunity vďaka svojmu 

veľkému aplikačnému potenciálu v oblasti fotofarmakológie (napr. kontrolované uvoľňovanie 

liečiv) [1], či opto(bio)elektroniky [2]. 

Perspektívnymi chromofórmi vykazujúcimi fotochromizmus typu P sa ukazujú byť 

hydrazónové fotoprepínače obsahujúce vo svojej štruktúre vnútromolekulovú vodíkovú väzbu. 

Polčasy ich spätných termických izomerizácií dosahujú stovky až tisíce rokov [3]. Snaha 

o dosiahnutie batochromného (červeného) posunu absorpčných maxím (pomocou planarizácie 

pôvodného skeletu), žiadaného pre biologické aplikácie, však doteraz viedla k drastickému 

zníženiu ich termickej stability (na úroveň 20-tich dní) [4]. 

Termickú stabilitu v rádoch desiatok, či stoviek rokov dosahujú aj rôzne substituované 

heterocyklické triarylhydrazóny [5]. Vhodnou modifikáciu ich štruktúry a rozšírením π-

konjugácie je dokonca možné posunúť hodnoty absorpčných maxím oboch izomérov nad 365 

nm. Zároveň ostáva zachovaná aj ich dobrá termická stabilita na úrovni niekoľkých rokov. 

Navyše oslabenie vnútromolekulovej vodíkovej väzby zmenou aromatického heterocyklu 

vedie k zvýšeniu efektivity Z→E fotoizomerizácie. Prítomnosť silnej vodíkovej väzby 

v excitovanom stave má totiž za následok zníženie účinnosti, či úplne zablokovanie tohto 
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fotochemického procesu v dôsledku stabilizácie metastabilného medziproduktu v excitovanom 

stave, ktorý sa nežiarivou deaktiváciou premieňa na pôvodný Z izomér [6].   

Cieľom práce bola preto príprava série nových naftoylbenzotiazolových 

hydrazónových fotoprepínačov s oslabenou vnútromolekulovou vodíkovou väzbou a následné 

štúdium ich fotochromných vlastností. 

 

 
 

Obr. 1. Štrukturálne porovnanie pripravených triarylhydrazónov obsahujúcich benzotiazolový 

heterocyklus s hydrazónmi s esterovou funkčnou skupinou a ďalšími heterocyklickými triarylhydrazónmi 

 

Materiál a metódy 

Na syntézu východiskovych látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (Sigma-

Aldrich, Merck, Fluorochem, Acros, Fluka). Použité suché THF bolo destilované 

z elementárneho sodíka. Priebeh reakcií a čistota frakcií pri stĺpcovej chromatografii boli 

sledované pomocou TLC (silikagél 60 F254, Merck) s vizualizáciou prostredníctvom UV 

detektora (254 nm). Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť boli uskutočnené v inertnej atmosfére 

(Ar). Na izoláciu zlúčenín z reakčných zmesí a zmesí izomérov boli použite stĺpcová a flash 

chromatografia (Biotage – IsoleraTM One) s použitím silikagélovej stacionárnej fázy (65/40, 

Merck).  NMR spektrá boli namerané na prístroji Varian NMR SystemTM 600 (600 MHz pre 

1H, 151 MHz pre 13C).  Kinetika spätnej termickej izomerizácie a príslušné termodynamické 

parametre boli vypočítané  na základe monitorovania časového priebehu 1H NMR spektra pri 

teplote 80 °C. Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a použité rozpúšťadlá 

boli CDCl3 a toluén-d8. Na meranie UV-Vis absorpčných spektier bol použitý jednolúčový 
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spektrofotometer Agilent 8453 s detekciou diódovým poľom a na ožarovanie boli použité LED 

diódy firmy Thorlabs.  

 

Výsledky a diskusia 

 Experimentálna časť tejto práce spočívala z troch častí, pričom prvú tvorila samotná 

syntéza fotochrómnych hydrazónov 7-11 , druhou časťou bolo štúdium fotochémie a tretia časť 

bola venovaná štúdiu kinetiky spätnej termickej izomerizácie. 

Syntéza naftoylbenzotiazolových hydrazónov 

Príprava fotochrómnych hydrazónov obsahujúcich benzotiazolový heterocyklus bola 

rozdelená na dve časti: na syntézu východiskového diarylketónu a následnú kondenzačnú 

reakciu ketónu s aromatickými hydrazínmi. Príprava východiskového ketónu zahŕňala adíciu 

Grignardovho činidla 13 na aromatický aldehyd 14, uskutočnenú vo výťažku 74 % a následnú 

oxidáciu vzniknutého diarylalkoholu 15. 

 

 
 

Obr. 2. Syntéza východiskového diarylketónu 16 

 

Ketón 16 sa ďalej použil do kondenzačných reakcií s príslušnými aromatickými 

hydrazínmi. Produktami všetkých uvedených kondenzačných reakcií boli zmesi E 

a Z izomérov hydrazónov  7-11, z ktorých sa jednotlivé izoméry izolovali prostredníctvom 

flash a stĺpcovej chromatografie vo výťažkoch nad 60 %. 

 



 

775 
 

 

 
Obr. 3. Syntéza hydrazónov 7 – 11 

 

Štúdium fotochémie 

Po úspešnej syntetickej príprave hydrazónov 7-11 nasledovalo štúdium dvoch hlavných 

fotochemických parametrov používanýchna posudzovanie kvality fotoprepínačov, a to 

adresovateľnosti (A,   ) a účinnosti (, PSS). Stanovené hodnoty príslušných parametrov 

sú zobrazené v tabuľke 1. 

 

Tab. 1. Fotochemické charakteristiky hydrazónov 7 - 11 stanovené v toluéne 

 

 

Prítomnosť dvoch kondenzovaných aromatických jadier, resp. rozšírenie π -konjugácie 

systému v ketónovej časti molekuly viedla k želanému posunu absorpčných maxím oboch 

izomérov nad 365 nm, ako aj k ich dostatočnej separácii (Tab. 1). Substitúcia elektrón-

akceptornými skupinami v para polohe fenylového jadra hydrazínovej časti molekuly mala za 

následok nárast kvantového výťažku E→Z fotoizomerizácie, zatiaľ čo elektrón-donorný 

metoxy substituent mal opačný efekt (Tab.1, Obr.4 A). Ako možno vidieť (Tab.1., Obr.4 B), 

elektrónový charakter substituenta (s výnimkou nitrilovej skupiny) výrazne neovplyvnil 

efektivitu spätnej Z→E fotoizomerizácie. 

Hydrazón 

 [dm3.mol-1.cm-1] 

(A  [nm]) 

E                             Z 

E→Z
 

[%] 

Z→E
 

[%] 

PSS 

E→Z 

(E/Z) 

PSS  

Z→E 

(E/Z) 

7 23400 (394) 24429 (429) 1,7 ± 0,2 1,5 ± 0,1 26:74 96:4 

8 27600 (381) 26875 (415) 2,3 ± 0,2 1,7 ± 0,3 24:76 96:4 

9 29100 (379) 34494 (410) 4,1 ± 0,5 0,21 ± 0,03 16:84 98:2 

10 35300 (398) 37695 (433) 10,5 ± 1,2 1,1 ± 0,4 4:96 75:25 

11 28400 (366) 28008 (392) 3,3 ± 0,1 1,80 ± 0,03 27:73 74:26 
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Obr. 4. A) UV-Vis spektrum Z a E izomérov hydrazónu 8 (2×10-5 M) a ich PSS v toluéne 

B) Porovnanie kvantových výťažkoch Z a E izomérov hydrazónov 7 - 11 

 

Štúdium termickej kinetiky 

Substitúcia vodíka v para polohe fenylového jadra hydrazínovej časti molekuly 

ovplyvňuje okrem fotochemických vlastností pripravených hydrazónov i kinetické parametre 

spätnej termickej E-Z izomerizácie. Tie sú uvedené v tabuľke 2. 

 

Tab. 2. Aktivačné parametre termickej E-Z izomerizácie  fotochrómnych hydrazónov 7 - 11 
a termodynamické parametre rovnováhy medzi izomérmi stanovené v toluéne-d8 (T = 298,15 K) 

 

 

Ukázalo sa, že rovnako ako prítomnosť elektrónakceptorných skupín, tak aj prítomnosť 

elektróndonorného substituenta len mierne zvyšuje polčas spätnej reakcie oproti 

nesubstitovanému hydrazónu 8 (tab. 2., obr.5.). Zatiaľ čo si všetky deriváty zachovávajú veľmi 

dobrú termickú stabilitu v rozmedzí 10-20 rokov,výnimkou je opäť nitrilový derivát 9, ktorého 

polčas spätnej termickej E-Z izomerizácie klesol pod jeden rok. Zistili sme, že na rýchlosť 

spätnej termickej reakcie u tohto derivátu má výrazný vplyv solvatácia. Už pri zámene toluénu 

ako rozpúšťadla za benzén bol pozorovaný takmer trojnásobný nárast termickej stability E 

izoméru. 

Hydrazó
n 

k 

[s-1] 
t1/2

 

[roky] 
H 

[kcal. mol-1] 

S
 

[cal.mol-1.K-

1] 

G 

[kcal.mol-1] 

rG 

[kcal.mol-

1] 

eq
 

Z/E 

(E)-7 
(1,78±0,23) 

× 10-9 
12,34 ± 1,18 29,40 ± 0,01 0,05 ± 0,03 29,39 ± 0,10 -0,66 3,06 

(E)-8 
(2,00 ± 

0,01) × 10-9 
10,97 ± 0,06 29,32 ± 0,00 -0,02 ± 0,01 29,32 ± 0,00 -0,31 1,69 

(E)-9 
(2,69 ± 

0,09) × 10-8 
0,78 ± 0,01 27,77 ± 0,01 0,06 ± 0,09 27,78 ± 0,02 -0,61 2,83 

(E)-10 
(1,43± 0,43) 

× 10-9 
15,37 ± 1,25 29,51 ± 0,01 -0,03 ± 0,01 29,52 ± 0,05 -0,70 3,25 

(E)-11 
(1,31 ± 

0,19) × 10-9 
16,7 ± 2,0 29,71 ± 0,08 0,38 ± 0,04 29,57 ± 0,08 -0,36 1,83 
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Obr. 5. Polčasy života rôzne substituovaných hydrazónov 7 – 11 

 

Záver 

Zavedenie benzotiazolového heterocyklu do štruktúry nových tryarylhydrazónových 

fotoprepínačov viedlo k zoslabeniu vnútromolekulovej vodíkovej väzby (v porovnaní 

s analogickými triarylhydrazónmi), čoho dôsledkom bolo želané zvýšenie efektivity Z→E 

fotoizomerizácie. Prítomnosťou dvoch kondenzovaných aromatických jadier v ketónovej časti 

molekuly sa navyše dosiahol aj batochrómny posun absorpcie oboch izomérov nad 365 nm, 

požadovaný najmä pre biologické aplikácie fotoprepínačov. Termická stabilita 

termodynamicky menej stabilného E izoméru sa pohybovala sa pre väčšinu derivátov 

v rozmedzí 10-20 rokov, čo dvojnásobne prevyšuje hodnoty termickej stability nedávno 

publikovaných naftoylchinolínových hydrazónov.   

 

Poďakovanie 

Tento príspevok je výsledkom realizácie APVV projektu (APVV-20-0098) 
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Abstract 

Use of deep eutectic solvents for extraction of vitamin B12 before its determination by atomic absorption 

spectrometry 

The main objective of this work is to give a comprehensive summary of a new type of solvents called 

deep eutectic solvents. The basic theory behind deep eutectic solvents is given along with some of their properties 

and applications to illustrate their significance in analytical chemistry. The work focuses on the necessary 

requirements and conditions needed for the formation of deep eutectic solvents. A comparison is made between 

solvents which constitute as deep eutectic solvents and those that do not. Out of the formed deep eutectic solvents 

we have selected a small subgroup which offered the most promise according to infrared spectra. We have used 

this subgroup for the extraction of vitamin B12 and compared the extraction efficiencies by optimizing the 

extraction. Vitamin B12 concentration was determined by selective detection of cobalt by electrothermal atomic 

absorption spectrometry. 

 

Keywords: deep eutectic solvents; extraction; vitamin B12; atomic absorption spectrometry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vysoko eutektické rozpúšťadlá (DES - Deep eutectic solvent) sú rozpúšťadlá blížiace 

sa zložením ku eutektickej zmesi. Eutektikum je heterogénna zmes, ktorá sa topí alebo tuhne 

pri jednotnej teplote a tá je nižšia ako teplota topenia jednotlivých zložiek. Pojem „deep“ hovorí 

o eutektickej teplote, teda najnižšej teplote topenia, ktorá bola dosiahnutá spomedzi všetkých 

zmiešavacích pomerov daných zložiek. 

DES sú systémy vytvorené z eutektickej zmesi Lewisových alebo Brønstedových 

kyselín a zásad, ktoré môžu obsahovať rôzne aniónové a/alebo katiónové zložky. Obsahujú 

asymetrické ióny, ktoré majú nízku energiu mriežky, a preto nízke teploty topenia. Obvykle sa 

získavajú komplexáciou kvartérnej amónnej soli so soľami kovov alebo s donorom vodíkovej 

väzby (Hydrogen Bond Donor = HBD), kde kvartérna amónna soľ vystupuje ako akceptor 

vodíkovej väzby (Hydrogen Bond Acceptor = HBA) [1 – 4].  Pre vytvorenie DES ako HBA 

vystupujú kvartérne amónne soli zatiaľ čo ako HBD môžeme použiť amidy (močovina, 

acetamid, trifluoroacetamid, a iné), karboxylové kyseliny (kyselina malónová, mliečna, vínna, 

škoricová, a iné) alkoholy (xylitol, rezorcinol, glycerol, a iné), mastné kyseliny (kyselina 

steárová, olejová, linoleová, a iné) [5]. Hlavnými interakciami medzi halogenidovou soľou 

alebo HBA a HBD sú vodíkové väzby, aj keď je pravdepodobné, že sa zúčastňujú aj 
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elektrostatické sily a van der Waalsove interakcie [6]. Kyslosť HBD, štruktúra/konformácia 

HBD a rozsah vlastnej interakcie HBD sú všetko faktory, ktoré spolu vytvárajú rôzne siete 

vodíkových väzieb v DES a určujú ich štruktúru [6]. 

Vysoko eutektické rozpúšťadlá patria medzi „zelenú“ alternatívu rozpúšťadiel s 

unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Vysoko eutektické rozpúšťadlá sú 

perspektívne a ekonomicky výhodné alternatívy k tradičným prchavým organickým 

rozpúšťadlám, pretože sa dajú ľahko pripraviť, nie sú potrebné čistiace kroky a pochádzajú z 

prirodzene sa vyskytujúcich zlúčenín [1]. DES sú nástupcom iónových kvapalín aj keď v 

niektorej literatúre sa tieto termíny zamieňajú. Vysoko eutektické rozpúšťadlá majú niekoľko 

výhod oproti tradičným iónovým kvapalinám, napríklad ich ľahká príprava a dostupnosť z 

relatívne lacných chemických zlúčenín [3]. Vysoko eutektické rozpúšťadlá dosiahli úspech 

najmä v aplikáciách pri syntéze polyméroch, pri spracovaní kovov, v analytickej chémií v 

extrakčných procesoch a iných [1, 3, 6].  

Cieľom tejto práce je pozorovať zmeny podmienok vytvorenia jednotlivých DES 

a porovnať ich vlastnosti. Ďalším cieľom je vývoj analytickej metódy na extrakciu vitamínu 

B12  vhodne zvoleným vysoko eutektickým rozpúšťadlom. To znamená vybrať také DES, 

ktoré preukazuje najvyššiu výťažnosť extrakcie vitamínu B12 a optimalizovať extrakciu za 

dosiahnutia jej najvyššej účinnosti v hydrofóbnej fáze DES. Zároveň optimalizovať selektívnu 

detekciu na kobalt využitím atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou 

atomizáciou (ETAAS). 

  

Materiál a metódy 

Prístrojové vybavenie: Atómový absorpčný spektrometer 5100 PC s elektrotermickou 

atomizáciou 5100 ZL (Norwalk, Connecticut, USA) firmy Perkin-Elmer s korekciou pozadia 

– Zeemanov jav, ochranný plyn – Argón (čistota 99,998 %) priečne vyhrievané pyrolytické 

grafitové kyvety s vloženou platformou od firmy Perkin- Elmer (USA), automatický podávač 

vzoriek AS-70. Centrifúga Heraeus Labofuge 400. 

Chemikálie: Ultračistá voda (Labconco), 65 % (m/v) HNO3 (CentralChem), DL Kys. 

dekánová (Sigma Aldrich), DL kyselina nonánová (Sigma Aldrich), Glycerol (Merck) 

Kyanokobalamín (vitamín B12) injekčný roztok (Zentiva), Tetra-n-butylamónium hydrogén 

sulfát (Sigma Aldrich), tetrametylamónium chlorid (Sigma Aldrich), tetrametylamónium 

bromid (Sigma Aldrich), tetrametylamónium jodid (Sigma Aldrich), Metanol p.a. 

(CentralChem). 

Laboratórne pomôcky: sklenené banky, kadičky, pipety, balónik a skúmavky. 
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Výsledky a diskusia 

Vysoko eutektické rozpúšťadlá tretieho typu, teda DES ktoré je zložené z kombinácie 

príslušného donora a akceptora vodíkovej väzby (HBD a HBA) sú prevažne hydrofóbneho 

charakteru, čo vyplýva z ich chemického zloženia. Najčastejšie vystupuje ako HBA kvartérna 

amónna soľ, v našom prípade tetrabutylamónium hydrogén sulfát a tetrametylamónium 

halogenidové soli. Ako HBD sme použili individuálne kyselinu nonánovú, kyselinu dekánovú 

a glycerol. Tvorba DES závisí prevažne od intermolekulových vodíkových väzieb a súčasne 

redukcie pôvodnej siete vodíkových väzieb existujúcich medzi jednotlivými zložkami. 

Znížením počtu vodíkových väzieb a tiež interakčných energií medzi chemickými zložkami 

dosiahneme nízke teploty topenia charakteristické pre tento druh DES [7]. Medzi vlastnosti, 

ktoré sú primárne ovplyvnené výberom HBD a zmiešavacím pomerom patria: viskozita, 

hustota, vodivosť, kyslosť, povrchové napätie, prchavosť a teplota topenia alebo tuhnutia [2].  

 

    
 

Obr. 1. Porovnanie DES pri rôznych zmiešavacích pomeroch  

Na obrázku môžeme vidieť porovnanie medzi vytvoreným DES (skúmavka vľavo) a nevytvoreným DES 

(skúmavka vpravo). DES pozostáva z kombinácie tetrabutylamónium hydrogén sulfátu s kyselinou nonánovou v 

pomere 1:3 (vľavo) a v pomere 2:1 (vpravo) 

 

Jednou z kľúčových podmienok pre vytvorenie DES je výber správneho zmiešavacieho 

pomeru. Zmiešavací pomer bol v tomto prípade zvolený správne v pomere 1:3, keďže sme 

dostali jednotnú, číru kvapalinu blížiacu sa k eutektickému bodu s unikátnymi vlastnosťami 

charakteristickými pre DES. Tieto kombinácie pri správnom zmiešavacom pomere umožňujú 

vytvoriť dostatočne hustú sieť vodíkových väzieb s tetrabutylamónium hydrogén sulfátom pri 

správnych podmienkach prípravy (teplota, čas vo vodnom kúpeli, zamedzenie prístupu vodnej 

pary zazátkovaním a iné). Tým sa vytvorila jednotná, číra, viskózna kvapalina, ktorá pri 
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ponechaní pri laboratórnej teplote čiastočne prechádzala do tuhej fázy. V prípade DES 

z glycerolu mali tieto DES jemne žlté sfarbenie čo mohlo byť čiastočne spôsobené čistotou 

glycerolu, ktorý sme použili. 

Druhou kľúčovou podmienkou je udržanie konštantnej teploty, okolo 90 °C počas 

prípravy DES. Nízka hodnota teploty topenia nám umožňuje získať DES zmiešaním a 

následným zahrievaním. DES sú kvapalné pri teplotách nižších ako 100 ℃. Vložením 

miešadielka do reakčnej zmesi zabezpečíme vznik homogénnej zmesi. Pri príprave DES je 

nutné zamedziť prístupu odparenej vody z vodného kúpeľa do DES zazátkovaním vialiek, 

keďže tento druh DES je hydrofóbneho charakteru. Následne sme pripravené DES roztoky 

analyzovali infračervenou spektrometriou. 

Jednou z výhod infračervenej spektrometrie s Fourierovou transformáciou (FTIR) je 

možnosť študovať prakticky každú vzorku v akomkoľvek stave. Kvapaliny, roztoky, pasty, 

prášky, filmy, vlákna, plyny a povrchy sa dajú skúmať uvážlivým výberom vhodnej techniky 

odberu a úpravy analyzovaných vzoriek. V dôsledku zdokonaleného prístrojového vybavenia 

sa v FTIR vyvinuli rôzne nové citlivé techniky s cieľom analyzovať predtým neriešiteľné 

vzorky ako napríklad DES. Na analýzu DES boli využité FTIR metódy zoslabeného úplného 

odrazu (ATR) a transflekcie. Hlavnými výhodami transflekčnej metódy sú nízke hodnoty 

limitu detekcie LOD (ng) potrebné na analýzu vzoriek zamerané mikroskopom. Ako odrazový 

substrátový materiál v transflektívnej metóde bol použitý hliníkový pliešok o hrúbke 2 mm, na 

ktorý boli nanášané DES v tuhom aj kvapalnom skupenstve.  V ATR sa kvapalné DES 

nanášalo na ZnSe kryštál v oveľa väčšom množstve ako v transflektívnej metóde. Po analýze 

DES,  preštudovaní a porovnaní všetkých infračervených spektier môžeme usúdiť, že FTIR je 

vhodnou identifikačnou metódou na získanie kvalitatívnych informácii ohľadom DES. 

 Vybrané DES sme následne využili na extrakciu vitamínu B12 z injekčného roztoku s 

koncentráciou 1g l-1, ktorý sa vyextrahoval do organickej fázy DES z pripraveného štandardu 

s koncentráciou 1000 µg l-1. Metódou kalibračnej závislosti sme optimalizovali merania 

organickej fázy pre vitamín B12. Z dôvodu matricových efektov sme porovnávali extrakčnú 

účinnosť metódou prídavku štandardu za použitia roztoku vitamínu B12 s koncentráciou 1000 

µg l-1. Pre optimalizovanie extrakčnej účinnosti z vodnej fázy DES sme stanovili koncentráciu 

pre kobalt metódou prídavku štandardu. Prídavky štandardu s koncentráciou 10 µg l-1 20 µg l-

1 a 30 µg l-1 boli pipetované zo zásobného roztoku s vopred známou koncentráciou 1000 µg l-

1 (injektovaný roztok kyanokobalamínu). Tu by sme mali pozorovať nízke odozvy signálu pre 

kobalt, keďže kyanokobalamín by mal prejsť do organického DES. 
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Obr. 2. Popísané IČ spektrum pre vybrané DES 

Na nasledovnom obrázku môžeme vidieť infračervené spektrum pre kombináciu DES tetrabutylamónium 

hydrogén sulfátu s kyselinou nonánovou v zmiešavacom pomere 1:1 
 

Tab. 1. Metóda prídavku štandardu pre stanovenie vitamínu B12 z kyseliny nonánovej  

Tabuľka popisuje výťažnosti extrakcie metódou prídavku štandardu z zásobného roztoku vitamínu B12 vo 

vodnej fáze DES pred optimalizáciou (E=účinnosť extrakcie) 

 
U4 V2 

𝐴 c [𝜇𝑔 𝑙−1] 𝐸 [%] 𝐴 c [𝜇𝑔 𝑙−1] 𝐸 [%] 

0,005 5,67 75,36 0,005 5,67 75,36 

0,005 5,67 75,36 0,006 9,00 60,87 

0,006 9,00 60,87 0,006 9,00 60,87 

0,007 12,33 46,38 0,007 12,33 46,38 

 

Účinnosť extrakcie sme porovnávali medzi voľne vyextrahovanými DES extrakciou 

v systéme kvapalina-kvapalina, DES vyextrahovanými v systéme kvapalina-kvapalina za 

podpory trepačky a ultrazvukom asistovanou extrakciou. Takto zarobené prídavky sme 

stanovili atómovým absorpčným spektrometrom s elektrotermickou atomizáciou. Na základe 

nízkych úrovní koncentrácie vo vodnej fáze DES sme stanovili, že najvyššiu extrakčnú 

účinnosť sme dosiahli z DES zložených z kyseliny nonánovej. Ultrazvukom asistovaná 

extrakcia mala najvyššiu účinnosť pri pomere tetrabutylamónium hydrogén sulfát a kyselina 

nonánová (1:4) a vysoké hodnoty výťažnosti dosahovalo aj voľne vyextrahované DES (1:2). 
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Neboli dosiahnuté podobné hodnoty výťažnosti extrakcie pre iné kombinácie HBD okrem 

kyseliny nonánovej. Ďalšou optimalizáciou extrakcie predpokladáme dosiahnutie jej vyšších 

účinností. 

 

Záver 

Z nameraných údajov sme stanovili, že nami pripravené DES o kombinácií 

tetrabutylamónium hydrogén sulfátu spolu s kyselinou nonánovou, dekánovou a glycerolom 

extrahujú kyanokobalamín. Významné hodnoty výťažnosti dosahuje DES v kombinácií 

tetrabutyl amónium hydrogén sulfát a kyselina nonánová pri vybraných zmiešavacích 

pomeroch. Túto extrakčnú účinnosť je možné zvýšiť pomocou ultrazvuku. DES je teda vhodne 

zvoleným alternatívnym rozpúšťadlom pre extrakciu vitamínu B12. 
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Abstract 

Synthesis of inorganic nanoparticles and radiolabelling with 68Ga 

Titanium dioxide nanoparticles are a prospective radionuclide carrier in radiopharmaceuticals systems. 

Possible alterations of reaction conditions in TiO2 synthesis are investigated. Prepared nanoparticles were 

characterized by IR spectroscopy, phase composition was evaluated by XRPD, hydrodynamic radius was 

measured by DLS method and pictures of prepared nanoparticles were obtained using transmission electron 

microscopy. Nanoparticle’s radiolabelling was conducted with gallium-68. Gallium-68 is prospective 

radionuclide used in nuclear medicine for diagnostics using positron emission tomography. The yield in chosen 

medium of acetate buffer was in all cases higher than 95 %. 

 

Keywords: nanoparticles; titanium dioxide; radiopharmaceuticals; radiolabelling; gallium-68 

 

Úvod a formulace cíle 

Mezi jedno z nejrozšířenějších onemocnění dnešní doby patří onkologická onemocnění 

a řadí se mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Vzhledem ke specifičnosti různých 

druhů rakoviny neexistuje žádný univerzální způsob diagnostiky nebo terapie. Touto činností 

se mimo jiné zabývá také nukleární medicína, jejíž hlavními nástroji jsou radiofarmaka. 

Radiofarmakum je jakýkoliv léčivý přípravek, který obsahuje jeden nebo více radionuklidů.  

V dnešní době se uvažuje o možnosti využití nanočástic jako nosičů radionuklidů, ať 

už pro diagnostické nebo terapeutické aplikace, v tomto systému. Mezi adepty pro toto využití 

se řadí i nanočástice anorganického charakteru, např. hydroxyapatit, TiO2, aj. Hlavní výhodou 

anorganických nanočástic je jejich vysoký měrný povrch, radiační stabilita a schopnost zadržet 

odražené atomy ve své struktuře [1]. 

Nejrozšířenějším způsobem přípravy nanočástic TiO2 je hydrotermální metoda 

a syntéza metodou sol-gel. Avšak ne všechny výsledky, které lze v literatuře dohledat, jsou 

uniformní. Při stejném způsobu přípravy při velmi podobných podmínkách dosahují různé 

týmy velmi odlišných výsledků [2]. Nejčastěji popsanou metodou přípravy nanočástic oxidu 

titaničitého je hydrolýza směsi tetrabutyl orthotitanátu (TBOT) a alkoholu ve vodě. Jako 

vhodné alkoholy se jeví methanol (MetOH), ethanol (EtOH) nebo propan-2-ol (IPA), přičemž 

IPA je v popsaných postupech nejzastoupenější. Hydrolýza směsi TBOT a IPA v poměru 1:4 

vede na dobře a uniformě formované nanočástice o průměrné velikosti 5 nm [3]. 
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Gallium-68 je pozitronový zářič, čehož se využívá při diagnostických výkonech pomocí 

pozitronové emisní tomografie (PET). Vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu gallia-68 je 

žádoucí jednoduchá dostupnost při přípravě radiofarmak značených tímto radionuklidem. 

Proto dochází v dnešní době k rozšíření využití 68Ge-68Ga generátoru. 

Cílem této práce je najít nejvhodnější reakční podmínky pro syntézu nanočástic oxidu 

titaničitého a následné ověření schopnosti navázat diagnostický radionuklid 68Ga na připravené 

nanočástice. 

 

Materiál a metody 

Bylo připraveno 6 různých vzorků nanočástic TiO2 podle následujícího postupu: 

Reakční nádoba s 100 ml deionizované vody byla umístěna do ultrazvukové lázně (Elmasonic 

S 100 H). Do ní bylo následně přikapáno 5 ml směsi TBOT a IPA (Merck) dle poměru 

uvedeném v Tab. 1 a celá směs byla ponechána inkubovat po dobu 30 minut. Vzniklé 

nanočástice byly poté jednou promyty 20 ml IPA a 2× promyty 20 ml deionizované vody. 

Následně byly ponechány sušit 48 hod při 40 °C, a nakonec byly dosušeny pod vakuem. Tyto 

vzorky budou dále označovány jako nTiO2_x, kde x označuje číslo vzorku podle Tab. 1. 

 

Tab. 1. Složení směsi TBOT:IPA pro přípravu nTiO2 

 

vzorek nTiO2_1 nTiO2_2 nTiO2_3 nTiO2_4 nTiO2_5 nTiO2_6 

poměr TBOT:IPA 1:1 1:2 1:3 1:4 1:6 1:8 

V TBOT [ml] 2,5 1,6 1,25 1 0,7 0,55 

V IPA [ml] 2,5 3,4 3,75 4 4,3 4,45 

  

Měření infračervených spekter byla provedena na FTIR spektrometru Nicolet iS50 

(Thermo Scientific, USA) na diamantovém krystalu metodou ATR. Rentgenová prášková 

difrakce (XRPD) byla měřena na přístroji RIGAKU Mini Flex 600 byla provedena při 

nastavení napětí 40 kV, 15 μA, krok 0,02° 2θ. TEM snímky nTiO2 byly získány pomocí 

přístroje Tecnai G2 Spirit na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České 

republiky. Měření metodou dynamického rozptylu světla (DLS – angl. dynamic light 

scattering) byla provedena na přístroji Nano-ZS Zetasizer ZEN3600 na Ústavu 

makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. 

Značení galliem-68 bylo provedeno podle následujícího postupu: Do 1,5ml 

mikrozkumavky bylo naváženo 5 mg (± 10 %) daného vzorku nanočástic. Ty byly následně 

rozdispergovány v 1 ml acetátového pufru o pH 5. Ke vzorku bylo následně přidáno takové 
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množství eluátu z generátoru 68Ge-68Ga (Gallipharm Ge-68/Ga-68, Eckert & Ziegler), aby 

celková aktivita vzorku odpovídala 10 – 20 MBq. Poté byla změřena aktivita vzorku na 

detektoru Curiementor 2 (PTW FREIBURG). Ten byl následně inkubován při 90 °C a stálém 

třepání 30 minut v termobloku Grant-bio (PCMT). Vzorek byl následně 2× promyt 1 ml 

fyziologického roztoku (Lachner). Pro zachování geometrie měření byl konečný vzorek 

rozdispergován v 1 ml deionizované vody a následně byla změřena jeho aktivita. Pro kontrolu 

byla změřena aktivita i všech supernatantů 

 

Výsledky a diskuze 

Všechny připravené vzorky měly formu bílého, jemného prášku. Pro potřeby měření 

na TEM a metodou DLS byly suspendovány v deionizované vodě, koncentrace nTiO2 ve 

vzorku byla 3 mg/ml. 

Změřená infračervená spektra nTiO2 jsou uvedena na Obr.1. Na všech spektrech je 

v okolí 3250 cm-1
 patrný široký pás odpovídající valenční vibraci OH skupiny doplněný pásem 

deformačních vibrací OH vazeb v okolí 1632 cm-1, indikujících hydrataci na povrchu nTiO2. 

Pro TiO2 je charakteristický pás v rozmezí 1000 – 400 cm-1, který odpovídá valenčním 

vibracím Ti – O a Ti – O – Ti (patrná raménka na intenzivním pásu).  

 

 
 

Obr. 1. Infračervená spektra pro vzorky nTiO2 

 

Na získaných difraktogramech z XRPD na Obr. 2. byly porovnáním se záznamy 

z databáze určeny píky odpovídající modifikacím anatasu a brookitu. Vzorky nTiO2_1 

až nTiO2_4 mají dobře definované píky, což ukazuje na jejich vysokou krystalinitu. U vzorků 

nTiO2_5 a nTiO2_6 jsou píky méně definované, což může být způsobeno buď amorfním 

charakterem připraveného nTiO2 nebo malou velikostí připravených nanočástic 
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Obr. 2. Difraktogramy vzorků nTiO2_1, nTiO2_2 a nTiO2_3 (A) a nTiO2_4, nTiO2_5 a nTiO2_6 (B) 

 

Na všech TEM snímcích na Obr. 3 lze pozorovat shlukování menších částic, které 

následně vytvořili ve vodném prostředí větší agregáty. To bylo pravděpodobně způsobeno delší 

prodlevou mezi přípravou vzorků a jejich měřením. Proto nelze usuzovat z těchto výsledků 

na velikost daných částic. Pro lepší stanovení velikosti připravených nanočástic bude nutné 

najít vhodnou metodu stabilizace nanočástic TiO2 ve vodném prostředí. 

 
 

Obr. 1. TEM snímky TiO2 vzorků nTiO2_1 (A), nTiO2_2 (B), nTiO2_3 (C), nTiO2_4 (D), nTiO2_5 (E) 

a nTiO2_6 (F) 

 

Průměrné hodnoty hydrodynamického poloměru získané metodou DLS pro jednotlivé 

vzorky jsou uvedeny v Tab. 2. Nejmenší hydrodynamické poloměry získané pomocí metody 

DLS vykazují vzorky nTiO2_5 a nTiO2_6, u kterých se průměrný hydrodynamický poloměr 

C 

D E F 

A B 

B A 



 

788 
 

pohybuje mezi 150 až 200 nm. Naopak ostatní vzorky mají hydrodynamický poloměr větší než 

650 nm, vzorek nTiO2_2 dokonce více než 800 nm. Absolutní hodnota zeta potenciálu 

u vzorků nTiO2_1 a nTiO2_2 je nižší než 30 mV, což ukazuje na jejich nestálost ve vodném 

prostředí. Absolutní hodnota zeta potenciálu u ostatních vzorků je již vyšší než 30 mV, a proto 

lze usoudit na jejich stálost v daném prostředí, což se však neprojevilo při TEM. Tyto 

nesrovnalosti s největší pravděpodobností jsou způsobeny nízkou stabilitou vzorků v čase, 

jelikož DLS bylo měřeno ihned po přípravě na rozdíl od TEM, kde od přípravy uběhla delší 

doba. Se stoupajícím poměrem výchozí směsi TBOT:IPA se absolutní hodnota zeta potenciálu 

zvyšuje. 

 

Tab. 2. Průměrný hydrodynamický poloměr N nTiO2 a zeta potenciál určený metodou DLS 

 

 N [nm] zeta potenciál [mV] 

nTiO2-1 776,1 -26,6 

nTiO2-2 839,5 -24,2 

nTiO2-3 675,3 -43,8 

nTiO2-4 694,5 -43,0 

nTiO2-5 151,0 -48,1 

nTiO2-6 187,9 -50,5 

 

Při značení nTiO2 byly jednotlivé vzorky označeny 3 krát. Veškeré hodnoty výtěžku 

značení jsou uvedeny v Tab. 3. Ve všech případech výtěžek značení neklesl pod 95 %. 

Nejnižšího výtěžku pak bylo dosaženo při značení vzorku nTiO2_1, a to (96,01 ± 0,45) %. 

V případě vzorku nTiO2_3 je průměrná hodnota výtěžku označení vyšší než 100 %, což lze 

vysvětlit buď statistickým charakterem radioaktivního rozpadu, nebo chybou měření, která je 

do výpočtů vnesena přesností měření detektoru. 

 

Tab. 3: Procentuální označení nTiO2 při značení 68Ga v acetátovém pufru při pH 5 

 

vzorek označení [%] 

nTiO2_1 96,01 ± 0,45 

nTiO2_2 99,48 ± 2,65 

nTiO2_3 100,16 ± 0,91 

nTiO2_4 99,26 ± 0,56 

nTiO2_5 97,55 ± 0,76 

nTiO2_6 98,33 ± 0,35 
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Závěr 

V rámci této práce bylo syntetizováno 6 vzorků nanočástic TiO2 pomocí 

modifikovaného postupu hydrolýzy směsi TBOT a IPA ve vodě. Jako nejvhodnější poměr 

TBOT:IPA se ukázal 1:6, který vedl na nanočástice s průměrným hydrodynamickým 

poloměrem 151 nm, případně poměr 1:8, který vedl na nanočástice s průměrným 

hydrodynamickým poloměrem 187,9 nm. Tyto výsledky ovšem nejsou optimální, proto je 

nutné se v dalších experimentech zaměřit na syntézu nanočástic s ještě menšími rozměry a 

následně je stabilizovat ve vodném prostředí. 

Ověření schopnosti navázat diagnostický radionuklid gallium-68 bylo úspěšné. Ve 

všech případech byly výtěžky značení vyšší než 95 %. Dále je pak nutné ověřit možnost vázání 

terapeutických radionuklidů na syntetizované nanočástice TiO2. 
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Abstract 

We investigate the effect of temperature on the structure and electronic bandgap (Eg) of SrZrS3 in its 

distorted perovskite (DP) (GdFeO3 structure type) phase over the temperature range 300 - 1500 K by means of ab 

initio molecular dynamics in an NPT ensemble, accelerated by adaptive machine learning. The thermal expansion 

of this phase is observed to be atypical, with two vectors (b and c) expanding monotonously and one (a) 

contracting after an initial expansion. These thermally-induced structural changes in the DP phase are due to the 

transformation to the cubic phase (C) upon heating. This structural transformation strongly governs the Eg of the 

material in response to temperature. It is found that the Eg for DP decreases by ∼0.5 eV within the studied 

temperature range, mainly attributed to the very large atomic displacement contribution resulting from the 

proximity of the parent C phase. 
 

Keywords: Distorted perovskite; Electronic bandgap; Ab initio molecular dynamics 

 

Introduction and Objectives 

Perovskites have emerged as fascinating functional materials due to their versatile 

functionalities, including optoelectronic applications [1]. The Hybrid Organic Inorganic 

Perovskites (HOIPs) have proved to be excellent candidates due to their favourable properties 

for the use in photovoltaics and other optoelectronic applications, although they are not yet 

commercially viable due to poor thermal and chemical stability and toxicity due to the presence 

of lead in their structure [2]. Recently, it was discovered that ternary chalcogenides (TCs) may 

represent an appealing alternative due to similar electronic properties as HOIPs, better thermal 

stability and a broad variety of possible chemical compositions that can be chosen to avoid the 

use of lead or other toxic metals [3]. In spite of the growing number of encouraging studies, 

the ternary chalcogenides remain significantly less explored than the HOIPs.  

Just like other perovskites, TCs form lower symmetry variants of its parent cubic phase 

at the ambient conditions. Compound SrZrS3, for instance, can be prepared in two forms that 

are stable at ambient conditions [4] – type NH4CdCl3 (also known as needle-like (NL) phase) 

and type GdFeO3 (also known as distorted perovskite (DP) phase) as shown in Fig. 1. – and 

these two forms substantially differ in their band gap (1.53 eV (NL) vs. 2.13 (DP)) and 
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absorption properties [5, 7]. Although the NL phase is thermodynamically favoured at room 

temperature, the DP structure can also be prepared as a long-lived metastable phase. As 

reported by Sun et al. [7] in their theoretical study, the DP phase have superior absorption 

properties over those in the NL phase. It has also been suggested in experimental work of Niu 

et al. [5] that although the band gaps (Eg) of BaZrS3 or SrZrS3 in DP phase are suboptimal, they 

possess excellent optical properties which qualify them for solar cell application. From 

practical point of view, it is important to understand how they are affected by various 

thermodynamic conditions. Thus, our objective is to partially fill this gap by performing a 

theoretical investigation of the finite temperature properties (including the band gap) of a 

representative TC material, SrZrS3 in its relevant DP phase. 

 

Materials and methods 

All the calculations were performed with DFT implemented in VASP simulation 

package [8, 9]. The Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) [10] parameterization of generalized 

gradient approximation (GGA) has been employed for the exchange-correlation function. 

Simulation cells consisting of 8 SrZrS3 primitive cells, containing a total of 160 atoms, were 

used in the calculations. A plane wave cutoff energy of 400 eV and a threshold of 10–6 eV were 

set for the self-consistent convergence of the total electronic energy.  AIMD calculations [11] 

were performed in the isobaric-isothermal (NPT) statistical set for temperatures 300 K, 600 K, 

900 K, 1200 K and 1500 K and pressure 0 Pa, and thermodynamic properties were obtained in 

terms of ergodic hypothesis as time averages of given quantities. To accelerate our 

computationally demanding MD simulations, the machine learned force field (MLFF) recently 

implemented in VASP 6.3 [12, 13] was employed.  

 

Results and discussion 

Distorted perovskite phase (DP) of a chalcogenide perovskite (ABX3) is a three 

dimensional network of BX6, here ZrS6, interconnected via the corners as shown in Fig. 1. (a). 

In order to understand the thermal behaviour of DP phase, it is important to realize that the 

origin of this structure is in the undistorted cubic phase (C). The transformation is an outcome 

of symmetry breaking as shown in Fig. 1b. whereby the C phase is represented in the setting 

of DP phase as: a=√2a1
*, b=√2a2

* and c=√2a3
*, where ai

* is the primitive cell lattice vector of 

C phase. On comparing the lattice vectors of conventional unit cell for DP phase with the C 

phase, it is found that due to the distortion, values of a and c are shortened by 4.2 % and 2.3 % 

respectively while b is elongated by 1.5 %. 
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Fig. 1. Structure Conventional unit cell of (a) distorted perovskite phase of SrZrS3 consisting of corner-sharing 

octahedra. The blue, green and yellow colored spheres represent the Sr, Zr and S atoms, respectively. 

(b)  Schematic graphical representation of the formation of the DP phase from a more symmetric cubic (C) 

phase 

 

The ground state geometry of DP phase obtained upon relaxation by means of static 

calculations is: a=8.649 Å, b=3.840 Å, c=14.015 Å and V=465.4  Å3  and our obtained data is 

within 1.7% for lattice constant and 2.9% for cell volume of relative error with respect to the 

experimental values (a=8.525 Å, b=3.826 Å, c=13.925 Å and V=468.2 Å3) as reported by Lee 

et. al. [4].  

Thermal effects on crystal structure 

Thermal effects examined using ab initio NPT MD simulations accelerated by MLFF 

exhibit anisotropic expansion of DP lattice as demonstrated in Fig. 2. The important change 

occurring in the behavior of DP is that it converts quasi-continuously into undistorted cubic 

structure upon heating: the lattice parameters a and c become identical while the lattice constant 

b approaches the value of a/√2. Reverse structural deformation to the one mentioned above, 

when the unperturbed cubic structure distorts to the DP phase, occur at high temperatures when 

the DP phase is transformed into the (pseudo-) C phase which involves significant expansion 

of c (4%), a relatively small expansion along b (2.3%) but a slight shortening of a (1.5%). 

Hence, the distortions are eliminated by thermal energy, thus retaining the parent cubic phase 

at high temperatures. 
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Fig. 2. Thermal properties (Left) Variation in the average lengths of scaled lattice vectors a/√2, b/2, and c/√2 

of DP/C phase of SrZrS3 with temperature.  (Right) Comparison of the PBE and HSE06 predictions of the 

variation of electronic band gap (Eg) of the distorted perovskite (DP), and cubic phases of SrZrS3 with T 

 

The temperature induced conversion of DP to C exhibited abrupt changes in the lattice 

parameters at 1200 K, when both phases co-exist. Thus, the transition is seemingly of the first 

order and is complete at 1500 K. 

Thermal effects on electronic band gaps 

The temperature driven structural dynamics highly influence the electronic properties 

of the DP phase. From the finite temperature calculations of electronic Eg, it is observed that 

the band gap of DP phase decreases with T (Fig. 2.), where the difference between the values 

determined at 1200 K and 0 K is as large as 0.45 eV.  The values of Eg at 1200 K, at which 

both phases coexist, differ only by ∼0.05 eV. Thus, high temperature facilitates the 

transformation of DP into C, resulting in lowering of Eg. To demonstrate that the very 

significant change in band gap with T is a consequence of proximity to the C phase, Eg  values 

for a series of structures created by interpolation of relaxed C and DP structures were computed 

as shown in Fig. 3. As the distortions are gradually introduced in symmetric C phase, the Eg 

increases. The opposite trend is observed when DP transforms to C with increasing temperature 

(Fig. 2.). 

Since the PBE functional strongly underestimates band gap, we confirm the prominent 

decreasing trend using HSE06 method. As inferred from Fig. 2., the HSE06 band gaps are 

higher than their PBE values by 0.5-0.8 eV, although they still predict the same trend. We thus 

conclude that despite the less CPU intense PBE functional underestimates the absolute values 

of the band gaps systematically, it is still quite reliable in predicting the thermal   dependence 

of Eg, thus justifying its use for other compositions in future. 
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Fig. 3. Bandgap v/s distortion Zero temperature Eg variation with distortion (X) of a cubic structure defined so 

that X=0 and X=1 correspond to relaxed C and DP phases 

 

Conclusions 

The DP phase of SrZrS3 was carefully examined for its structural and electronic 

response to high temperatures from 300 K to 1200 K. Our analysis also showed that the DP 

phase evolves from an undistorted cubic phase as a consequence of symmetry breaking and 

lowering of energy. However, this parent cubic phase is retained at high temperatures ~1500 

K as inferred from the thermal expansion of lattice vectors. The proximity of DP and cubic 

phases has dramatic effects on the thermal dependence of the electronic structure. From the 

finite temperature studies on the electronic structure of the DP phase, it was found that Eg 

decreases monotonously with T, whereby the value obtained for 1200 K is 0.45 eV lower than 

that obtained for 300 K. This behaviour is assigned to the large atomic displacements which 

are, in turn, a consequence of proximity to the parent C phase, with a band gap being ∼0.8 eV 

lower than that of DP. Thus, the increase in temperature causes gradual conversion of DP into 

C, whereupon the Eg is significantly reduced. Both the PBE and HSE06 simulations produce 

similar trend for the temperature dependent electronic bandgaps, although HSE06 functional 

yields band gap values that are in a much better agreement with the experiment. Since the Eg 

vs. T trends obtained by the two methods are nearly identical, it is concluded that the use of a 

less CPU intense PBE functional is justified in the future finite-T analysis of the electronic 

structure in materials similar to SrZrS3. 
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Abstract 

Genome instability in the form of increased rates of mutations or chromosomal aberrations is a hallmark 

of tumors cells and a key factor in cancer development. It is widely accepted that phosphorylation of proteins by 

protein kinases is important for the regulation of cellular processes. Recently, we found essential casein kinase II 

(Cka1) of fission yeast S. pombe to be part of the spliceosome, and several spliceosomal proteins are directly 

phosphorylated by Cka1. These findings suggest that Cka1is directly involved in the regulation of pre-mRNA 

splicing. In this study, we confirmed this data and suggest that Cka1 kinase is involved and part of the monopolin 

complex Mde4/Pcs1. We prepared the Cka1-as2 allele to study Cka1phosphoproteome and cellular pathways 

regulated by Cka1 in Schizosaccharomyces pombe. 

 

Keywords: Cka1 analog-sensitive allele; protein kinase; Schizosaccharomyces pombe 

 

Introduction and Objectives 

Protein phosphorylation is one of the major mechanisms by which cellular processes 

are regulated [1]. The analysis of protein kinases and phosphatases has been instrumental in 

various fields of cell biology. A recently developed chemical-genetic strategy for sensitizing 

protein kinases to small-molecule inhibitors provides an elegant tool for constructing 

conditional analog-sensitive (as) alleles [2]. These alleles are created by mutating the 

“gatekeeper” residue in the catalytic domain to smaller glycine or alanine residues to ‘enlarge’ 

the ATP binding pocket. Specific analog can then competitively inhibit the activity of the 

mutant kinase, without impeding the function of any other wild-type kinases [3,4]. These days 

several research groups are employing these mutants to distinguish differences in particular 

kinase-substrate phosphorylation dynamics on a proteome-wide scale [5-7]. Casein kinase II 

(CK2) is an evolutionarily conserved serine/threonine-protein kinase. It is considered a pro-

oncogenic protein. Several target proteins have been already identified for this kinase. 

Interestingly, there are high levels of CK2 in many malignancies including leukemia [8,9]. 

Despite the importance of casein kinase II for many biological processes, our current 

knowledge of proteins that are regulated by this kinase is limited. In the fission yeast, S. pombe 
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casein kinase II consists of a CK2 catalytic subunit (Cka1) and two regulatory subunits (Ckb1, 

Ckb2) [10,11]. Our parallel screening for new splicing factors of S. pombe identified Cka1 to 

be part of the spliceosome. We also found that Cka1 directly phosphorylates several 

spliceosomal factors [12]. These findings prompted us to prepare a mutant allele Cka1-as2 in 

S. pombe, to analyze phosphoproteome and interactome to map the cellular pathways regulated 

by Cka1 in S. pombe. 

 

Materials and methods 

We prepared a plasmid DNA construct (pCloneHphR-MX4::cka1) bearing cka1 mutant 

which was used for the creation of a sensitive cka1-as2 kinase mutant. Using site-directed 

mutagenesis we mutated phenylalanine F117 residue of cka1 to alanine (A) to get desired 

mutation (sense-F117A-cgatactaatattttatagagtaaaacaccatctttaattgctgaatttgttgacaatattgatttc and 

anti-sense-F117A-gaaatcaatattgtcaacaaattcagcaattaaagatggtgttttactctataaaatattagtatcg oligos) 

Then the mutant allele was integrated into a diploid strain (h+/hcka1+ /cka1- ade6-M210/ade6-

M216 ura4-D18/ura4-D18 leu1-32/leu1-32) heterozygous for cka1 deletion (cka1 is essential 

gene and only one allele might be deleted to ensure viability of diploid). The correct integration 

and presence of mutant alleles were verified by sequencing. Our final step was to measure the 

sensitivity of the Cka1-as2 mutant and WT (h- leu1-32 ura4-D18 ade6-M210)  to ATP analog 

3-BrB-PP1 by spot-test.  

By using the Tandem-affinity protocol we isolated and purified the native Cka1 kinase 

complex (Cka1-TAP). Subsequently, the Cka1 complex was checked by silver staining 

protocol.  Finally, a TAP-tagged sample of Cka1 was analyzed for interaction partners by 

MS/MS [14]. 

 

Results and discussion 

We verified the prepared integration cassette carrying the cka1 mutant allele by 

restriction analysis. The isolated plasmid DNA constructs pCloneHphR-MX4 :: cka1-as2 were 

digested with BamHI and XhoI restriction enzymes, which were cloned into the pCloneHph-

MX4 vector (Fig. 1A). We confirmed that after linearization with BamHI, the size of the 

prepared constructs was 6657 bp. The vector alone was 4142 bp in size and the cloned cka1 

allele was 2515 bp in size (double digestion with BamHI and XhoI). To confirm the success of 

site-directed mutagenesis, we isolated the plasmid constructs pCloneHphR-MX4 :: cka1-as2. 

We confirmed the successful replacement of the phenylalanine at position 117 with the amino 

acid alanine by transforming the deletion mutant with an integration cassette carrying the cka1 
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mutant allele and sequencing the prepared haploid mutant.  

Next, we performed a spot test (Fig. 1B). This experiment showed that the Cka1-as2 

mutant is sensitive to ATP-analog 3-BrB-PP1 in 40 µM concentration. Similar results were 

published in Cipak et al. 2011 with protein kinase mutant Cka1-as1 [3]. Our new mutant will 

be used for the phosphoproteomic analysis of the Cka1-as2 mutant cultivated in presence of 

3-BrB-PP1 in 40 µM concentration [15].   

We also tested another method for the creation of Cka1-as2 mutant by the 

CRISPR/Cas9 system The prokaryotic CRISPR/Cas9 system enables flexible and scarless 

genome editing without the necessity of selectable markers [13]. In our experiments, we were 

not able to isolate pDNA pLSB-NAT (plasmid containing sgRNA cassette for cka1 region 

F117A mutation) from transformants E. coli DH5-Alpha. Our results suggest that sgRNA 

containing short Cka1 region F117 is maybe toxic and plasmid DNA can not be produced in 

sufficient copies in bacteria.  

 

 

 
Fig. 1. Results pf preparation of Cka1-as2 S. pombe mutant 

A: Construct pCloneHphR-MX4 :: cka1-as2 digested with XhoI (2) and BamHI (3) restriction enzymes. 

1% agarose 1xTAE gel. Marker Generuler 1kb DNA ladder (M) 

B: Sensitivity of Cka1-as2 mutant and WT to 40 µM ATP-analogs 3-BrB-PP1 

 

Our recent study found Cka1 to be part of the spliceosome and several spliceosomal 

proteins are directly phosphorylated by Cka1 [12]. Based on our previous data, we purified the 

Cka1-TAP protein complex by a Tandem affinity purification protocol to analyze interaction 

partners of Cka1 kinase [14]. We confirmed these findings. Cka1 kinase interactome contained 

several spliceosomal proteins and pre-mRNA splicing factors (Tab. 1). We also find out that 

Mde4 and Pcs1 proteins are part of the Cka1 interactome. Monopolin complex promotes the 

segregation of sister kinetochores to the same pole during meiosis I. Mde4/Pcs1 complex can 

be regulated by phosphorylation by Cka1 kinase. We plan to confirm this by In Vitro kinase 

assay in future experiments. 
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Tab. 1. List of proteins isolated with Cka1-TAP komplex 

 

Gene names Peptides Sequence coverage [%] MS/MS Count 

cka1 61 90,7 1350 

ckb1 34 64,1 501 

ckb2  25 68,1 345 

cwf22 33 26,9 121 

spp42 21 11,8 73 

cwf10 23 26,5 68 

cwf25 16 37,8 51 

cwf18 6 55,6 25 

srp2 11 25,5 25 

sap145 4 10,6 18 

mlo3 7 33,7 12 

cwf4 4 8,2 11 

cwf14 1 14,4 9 

pcs1 3 23,8 9 

SPAC29A4.06c 5 16,9 7 

mde4 6 18,5 7 

cwf2 2 7 5 

cwf3 3 4,3 5 

prp2 3 7 5 

prp43 2 5,6 5 

brr2 3 2,3 4 

cwf11 2 2,1 3 

cwf19 2 3 2 

ini1 1 11,1 2 

prp38 1 4,8 1 

cwf22 1 1 1 

 

Conclusion 

Cka1 protein kinase S. pombe is one of the essential serine/threonine protein kinases. 

Cka1 homologs are also conserved in mammals, including humans. As several studies point to 

the role of CKII protein kinases in the development and progression of cancer, the study of the 

biological function of the Cka1 protein kinase is highly relevant. The prepared conditional 

mutant form of Cka1 protein kinase, in conjunction with the method of quantitative analysis of 

phosphoproteome, represents a highly effective tool for diagnostics and detailed analysis of the 

role of Cka1 protein kinase in the regulation of individual cellular processes. 
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Abstract 

Valproate - a drug with the potential to improve respiration of cardiolipin deficient cells  

 Mitochondrial phospholipid cardiolipin is one of the key players in the proper function of mitochondria. 

Serious respiratory disorders occur in cardiolipin deficient cells. This occurs in the case of Barth syndrome 

(BTHS), in which mutation in gene TAZ leads to disturbed cardiolipin biosynthetic pathway. In our previous study 

of the yeast BTHS model, we observed a positive effect of a low concentration of valproate on respiration. Here, 

we confirmed this effect using TAZ-KO mutant derived from human cell line HAP1. Although we were unable 

to explain the exact mechanism underlining this effect of valproate, we determined its effect on respiration, the 

mitochondrial electron transport chain, and Krebs cycle enzymes.  

 

Keywords:  Barth syndrome; respiration; TAZ-KO mutant cell line; valproate 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Správne fosfolipidové zloženie mitochondriálnych membrán je esenciálne pre ich 

optimálnu funkciu. Najlepším príkladom je závažné dedičné ochorenia zvané Barthov syndróm 

(BTHS), ktoré vzniká v dôsledku prerušenia génu TAZ kódujúceho transacylázu potrebnú pre 

remodeling dôležitého mitochondriálne fosfolipidu kardiolipínu (CL). V dôsledku 

nefunkčnosti tohto procesu dochádza okrem iného aj  k poklesu celkového množstva CL. Kvôli 

svojim jedinečným vlastnostiam je dôležitý pre optimálnu funkciu takmer všetkých 

mitochondriálnych membránových proteínov. V rôznych modeloch BTHS bola pozorovaná 

zhoršená funkcia mitochondriálneho respiračného reťazca (MRR), znížená syntéza ATP, 

zvýšená tvorba reaktívnych foriem kyslíka, narušenie apoptózy a i [1]. 

Aj keď je BTHS zriedkavé ochorenie, jeho štúdiu sa venuje pomerne veľká pozornosť, 

keďže chyby v remodelingu CL sprevádzajú aj rôzne civilizačné ochorenia. Vzhľadom na to, 

že chýbajúci CL postihuje naraz mnohé bunkové procesy, je hľadanie účinnej liečby náročné 

[1].  

V predchádzajúcom štúdiu sme sa zamerali na prípravu a charakterizáciu nového 

kvasinkového modelu BTHS. Jedným z hlavných výsledkov tejto publikácie bolo pozorovanie, 

že nízka koncentrácia valproátu (VPA) zlepšuje respiráciu kvasinkového modelu BTHS 
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pgc1Δtaz1Δ. VPA je liečivo, ktoré má na bunku pleiotropný účinok. Jedným z nich je aktivácia 

fosfotidylglycerolfosfát syntázy Pgs1, čo vedie k stimulácii biosyntetickej dráhy CL a možnej 

podpore mitochondriálnych funkcií [2].  

Napriek veľkému významu kvasiniek pre štúdium BTHS majú samozrejme svoje 

limitácie. Preto bolo cieľom tejto práce overiť pozitívny vplyv VPA na respiráciu s použitím 

ľudského bunkového modelu BTHS TAZ-KO odvodeného od bunkovej línie HAP1. 

 

Materiál a metódy 

Použité bunkové línie: V práci sme v spolupráci s Tunghai university Taiwan používali 

ľudskú adherentnú bunkovú líniu HAP1, ktorá je odvodená od buniek chronickej myeloidnej 

leukémie. Ako model BTHS sme použili TAK-KO mutant, ktorý bol pripravený komerčne 

v línii HAP1 deléciou 2 bp v TAZ géne [3]. Bunky boli kultivované v DMEM médiu s nízkym 

obsahom glukózy. VPA sme k bunkám pridávali po 24 h rastu, pričom ovplyvnenie trvalo 

ďalších 24 h. Finálne koncentrácie VPA v médiu boli 0,06 a 0,6 mM.  

 Stanovenie vplyvu VPA na respiráciu HAP1 a TAZ-KO:  

 Respiráciu buniek sme stanovili pomocou prístroja OROBOROS O2K. Do reakcie sme 

pridávali 2 ml tlmivého roztoku MiR05 [4] a 3.106 buniek. Bunky sme permeabilizovali 

pridaním digitonínu (finálna koncentrácia 2,5 µg/ml). Následne sme pridávali respiračné 

substráty pyruvát (5 mM) a malát (2 µM). Po zmeraní spotreby kyslíka sme pridali sukcinát 

(10 mM). Oxidačnú fosforyláciu sme odštartovali s ADP (1 mM) a stanovili sme kapacitu 

oxidačnej fosforylácie (OXPHOS). Integritu mitochondriálnej membrány sme overili pridaním 

cytochrómu c (10 µM). Následne sme stanovili kapacitu dýchacieho reťazca prenášať 

elektróny (ETS -electron transfer system capacity) protonofóru CCCP (0,25 µM).  

 Stanovenie in vitro aktivity komplexov dýchacieho reťazca I-IV (KI-KIV) 

a  Krebsovho cyklu:  

 Aktivity uvedených komplexov sme stanovili spektrofotometricky v 

mitochondriálnych lyzátoch, pripravených podľa [5] z mitochondrií izolovaných komerčným 

kitom (Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells, Thermo Fisher Scientific).  

Aktivitu KI sme stanovili na základe zmeny OD340, ktorá sprevádzala pokles hladiny NADH 

pri prenose elektrónov na koenzým Q2 (modifikované podľa [5]). Do reakcie sme pridávali 

25 µg proteínov mitochondriálneho lyzátu a meranie trvalo 180 s. Aktivitu KII sme stanovili 

ako zmenu OD600 pri premene sukcinátu na fumarát, pričom je redukovaný koenzým Q2 [5]. 

Do reakcie sme pridávali 60 μg proteínov a merali 120 s. Aktivity KIII a KIV sme stanovili na 

základe zmeny OD550 pri redukcii, respektíve oxidácii cytochrómu c, podľa [5,6]. Do obidvoch 
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reakcii sme pridávali 20 μg proteínov a merali 60 s a 120 s.  

 Aktivitu malátdehydrogenázy (MDH) sme stanovili na základe spotreby NADH pri 

premene oxalacetátu na malát, pričom sme pozorovali pokles hodnoty OD340. Reakcia 

obsahovala 1 ml 100 mM NaPi (pH 7,4), 150 µM NADH a 0,5 mM oxalacetát. Do reakcie sme 

pridávali 12 μg proteínov a meranie trvalo 60 s. Aktivitu citrátsyntázy (CS) sme stanovili 

pomocou spriahnutej reakcie, pri ktorej vznikajúci koenzým A reaguje s kyselinou 5,5'-

distiobis-2-nitrobenzoovou, pričom vzniká kyselina tiobenzoová, ktorá absorbuje svetlo pri 

OD412. Reakcia obsahovala 1 ml 100 mM Tris-HCl (pH 8), 325 μM acetyl-CoA, 100 μM 

DTNB, 0,5 mM oxalacetátu. Do reakcie sme pridávali 25 μg proteínov a doba trvania reakcie 

bola 120 s. Aktivitu α-ketoglutarátdehydrogenázy (α-KGDH) sme stanovili komerčným kitom 

(α-Ketoglutarate Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit, Sigma Aldrich). 

 

Výsledky a diskusia 

 V prvom rade sme stanovili vplyv chýbajúceho CL na respiráciu TAZ-KO. V TAZ-KO 

sme namerali približne rovnakú hodnotu OXPHOS (spotrebu kyslíka po pridaní substrátov a 

aktivácii oxidačnej fosforylácie ADP) ako v HAP1 kontrole. Vplyv chýbajúceho CL sa v TAZ-

KO prejavil najmä v podobe zníženej hodnoty ETS, ktorý hovorí o maximálnej schopnosti 

komplexov dýchacieho reťazca prenášať elektróny (Obr.1.). K poklesu ETS v TAZ-KO 

dochádza pravdepodobne kvôli rozpadu superkomplexov dýchacieho reťazca [1], v dôsledku 

čoho už zvýšený transfer elektrónov neprebieha optimálne .  

 Čo sa týka vplyvu VPA, aj v prípade tohto modelu sme zaznamenali zlepšenie 

respirácie TAZ-KO v dôsledku kultivácie s nižšou koncentráciou VPA. Kultivácia s VPA však 

neviedla k zlepšeniu ETS. Práve naopak, v prípade HAP1 sme zaznamenali mierne zhoršenie 

ETS počas kultivácie buniek HAP1 s vyššou koncentráciou VPA, čo značí, že táto koncentrácia 

už môže mať negatívny vplyv na mitochondriálny metabolizmus, podobne ako v [2] (Obr.1.).  

 Následne sme sa snažili vysvetliť tieto pozorovania meraním aktivít jednotlivých 

komplexov dýchacieho reťazca. V prípade TAZ-KO sme v mitochondriálnych lyzátoch 

namerali zvýšené aktivity KI a KII. Takýto kompenzačný mechanizmus by mohol vysvetliť 

podobné hodnoty OXPHOS v TAZ-KO a HAP1 (Obr.2.).  

 Vyššie hodnoty OXPHOS v HAP1 vplyvom VPA (Obr.1.) by sme mohli vysvetliť 

zvýšenými hodnotami KI, KII a KIII v takýchto podmienkach. Na druhej strane, v TAZ-KO 

sme aj napriek zlepšeniu OXPHOS vplyvom 0,06 mM VPA (Obr.1.) pozorovali významný 

pokles aktivity KI a KII vplyvom tejto koncentrácie VPA (Obr.2.). Príčinou zvýšenej 

OXPHOS v TAZ-KO môže byť buď stimulácia aktivity KIII valproátom, alebo mechanizmus 
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nezávislý od aktivity komplexov dýchacieho reťazca (Obr.2.).  

 

 

 
Obr. 1. Stanovenie vplyvu VPA na respiráciu HAP1 a TAZ-KO OXPHOS - oxidačná fosforylácia, ETS- 

electron tranfer system. Výsledky boli vyhodnotené z minimálne troch nezávislých meraní (* - vzhľadom 

k HAP1 bez VPA, * nad čiarou – porovnanie medzi danými vzorkami,*p < 0.05; **p <0.01; ***p < 0.001) 

 

 

 
Obr. 2. Stanovenie vplyvu VPA na aktivity komplexov dýchacieho reťazca KI-KIV – komplex dýchacieho 

reťazca I-IV. Výsledky boli vyhodnotené z minimálne troch nezávislých meraní a hodnoty boli vzťahované na 

HAP1 bez VPA (* - vzhľadom k HAP1 bez VPA, * nad čiarou – porovnanie medzi danými vzorkami,*p < 0.05; 

**p <0.01; ***p < 0.001) 

 

Ďalším procesom, ktorý môže zvyšovať OXPHOS v TAZ-KO je Krebsov cyklus [1], 

v ktorom vznikajú redukované koenzýmy prenášajúce elektróny na dýchací reťazec. Do 

Krebsovho cyklu sa zapája aj KII, ktorého aktivita bola v TAZ-KO zvýšená. V prípade ďalších 
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troch enzýmov Krebsovho cyklu – α-KGDH, MDH a CS sme však v  TAZ-KO namerali 

mierne znížené aktivity. Tieto výsledky teda nenaznačujú, že by k  zvýšeniu aktivity KI a KII 

malo dochádzať v dôsledku zvýšeného prísunu elektrónov vo forme redukovaných 

koenzýmov.  

V TAZ-KO sme nezaznamenali efekt VPA na aktivity MDH a CS, čiže sa 

pravdepodobne nepodieľajú na vplyve VPA. V prípade HAP1 sme však pozorovali miernu 

inhibíciu týchto enzýmov v dôsledku kultivácie s VPA. Zaujímavý je najmä vplyv nízkej 

koncentrácie VPA na aktivitu α-KGDH, keďže bolo popísané, že VPA inhibuje aktivitu tohto 

enzýmu [7]. My sme však zaznamenali vplyvom VPA miernu aktiváciu tohto enzýmu v oboch 

bunkových líniách (Obr.3.).  

 

 
 

Obr. 3. Stanovenie vplyvu VPA na aktivitu vybraných komplexov Krebsovho cyklu α-KGDH – α-

ketoglutarátdehydrogenáza, MDH – malátdehydrogenáza, CS – citrátsyntáza. Výsledky boli vyhodnotené 

z minimálne troch nezávislých meraní a hodnoty boli vzťahované na HAP1 bez VPA (* - vzhľadom k HAP1 

bez VPA, * nad čiarou – porovnanie medzi danými vzorkami,*p < 0.05; **p <0.01; ***p < 0.001) 

 

Záver 

V tejto práci sme sa venovali charakterizácii mitochondriálnych funkcií modelu BTHS 

TAZ-KO, pripraveného v ľudskej bunkovej línii HAP1. V dôsledku chýbajúceho CL sme 

v TAZ-KO namerali zníženú kapacitu dýchacieho reťazca transportovať elektróny, avšak 
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hodnota oxidačnej fosforylácie bola porovnateľná s HAP1. Zvýšenou aktivitou komplexov 

dýchacieho reťazca I a II pravdepodobne TAZ-KO kompenzuje nestabilnú štruktúru 

respirazómov spôsobenú poklesom CL v membránach. K tejto stimulácii ich aktivity však 

pravdepodobne nedochádza kvôli zmenám v aktivite enzýmov Krebsovho cyklu, ktoré boli 

v prípade TAZ-KO mierne inhibované. Ďalšou možnosťou je, že k zvýšeniu aktivity týchto 

komplexov dochádza na proteínovej úrovni. Preto v ďalšom kroku overíme pomocou Western 

blotu množstvo proteínov tvoriacich tieto komplexy.  

Súčasne sa nám podarilo overiť, že podobne ako v kvasinkovom modely nízka 

koncentrácia VPA zvyšuje spotrebu kyslíka BTHS modelu TAZ-KO. V kvasinkách sme tento 

efekt pripisovali obnoveniu aktivity KIV. V tomto modely však kultivácia s nízkou 

koncentráciou VPA viedla iba k miernemu nárastu aktivity KIII. Zároveň došlo k výraznej 

inhibícii KI a KII. Môžeme konštatovať, že VPA ovplyvňuje aktivity mitochondriálnych 

enzýmov, avšak konkrétny mechanizmus sa nám zatiaľ nepodarilo objasniť.  
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Abstract  

Glycoprofile characterization of patient with defect in galactosylation 

Congenital disorders of glycosylation (CDG) are a group of rare inherited disorders caused by defects in 

glycosylation. Most of these disorders are caused by defect in protein N-glycosylation. A patient with positive 

screening test for CDG, isoelectric focusation of serum transferrin and with genetically confirmed mutation in 

gene SLC35A2, causing CDG IIm, underwent a detailed analysis of blood serum transferrin and whole 

N-glycoprofile by MALDI-TOF mass spectrometry. Analysis of patient’s serum N-glycans and serum transferrin 

by MALDI-TOF revealed abnormal glycoprofile with increased presence of agalactosylated and 

monogalactosylated glycans. In total serum two significantly increased abberant glycans lacking galactose and 

sialic acid (m/z 1661,8357 Da, m/z 2227,1091 Da), common for this type of CDG, were identified There was also 

significantly increased third glycan (m/z 1906,962 Da) that can serve with other two as biomarker for this type of 

CDG.  

 

Keywords: galactose transporter; congenital disorders of glycosylation; MALDI-TOF MS  

 

Úvod  

Vrodené dedičné metabolické ochorenia vznikajú v dôsledku poruchy v metabolizme, 

komplexnom sete chemických reakcií organizmov. Väčšina prípadov týchto ochorení je 

spôsobená mutáciami v génoch kódujúcich enzýmy metabolických dráh, deficitom alebo 

zníženou aktivitou enzýmov. Ochorenia sú  často sprevádzané akumuláciou metabolitov alebo 

absenciou výsledných produktov [1]. Medzi vrodené metabolické ochorenia patrí aj 

rozrastajúca sa skupina vrodených porúch glykozylácie (CDG, z angl. congenital disorders of 

glycosylation), ktorých príčinou vzniku je defekt v procese glykozylácie, post-translačnej 

modifikácie proteínov. Ide o ochorenia vznikajúce najčastejšie v dôsledku zníženej aktivity 

enzýmov glykozylačného procesu alebo mutáciou v kódujúcich génov. Najpočetnejšie 

zastúpenie majú CDG spojené s poruchami v procese N-glykozylácie, ktoré rozdeľujeme na 

dva základné typy : CDG typu I, o ktorom hovoríme v prípade defektu pri tvorbe 

lipid-viazaného oligosacharidového prekurzoru (Glc3Man9GlcNAc2) a jeho prenosu na 

aminokyselinu a CDG typu II, vznikajúce ako dôsledok defektu v modifikácii a úprave 

glykánov [2]. 
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V práci prezentujeme pacienta s pozitívnym skríningových výsledkom na báze 

izoelektrickej fokusácie transferínu, ktorá bola vykonaná v Centre dedičných metabolických 

porúch NÚDCH a potvrdenou mutáciou v géne SLC35A2, kódujúcom transmembránový 

proteín, ktorého úlohou je transport UDP-galaktózy z cytosolu do lúmenu Golgiho aparátu, kde 

slúži ako glykozylový donor galaktózy pre glykozyltransferázy. Transport galaktózy do 

Golgiho aparátu je nevyhnutný pre tvorbu komplexných sialovaných glykánov. Mutácie 

v tomto géne spôsobujú CDG ochorenie typu II, označované ako CDG IIm alebo 

SLC35A2-CDG [3 – 4] U pacienta bola diagnostikovaná celoexómovým sekvenovaním 

missense mutácia v géne SLC35A2: ChrX,  na pozícii 48905448. 

Cieľom našej práce bola štruktúrna analýza sérového transferínu a podrobná analýza 

N-glykoprofilu pacienta s vrodenou poruchou glykozylácie CDG IIm, na úrovni 

N-glykozylácie prostredníctvom laserovej desorpčnej ionizačnej hmotnostnej spektrometrie 

s analyzátorom doby letu (MALDI-TOF/TOF, z angl. matrix-assisted laser 

desorption/ionization-time of flight, výsledok ktorej môže byť v budúcnosti použitý pri 

monitorovaní priebehu ochorenia a terapie.  

 

Materiál a metódy  

Príprava vzorky pre hmotnostnú analýzu N-glykoprofilu pacienta : K 10 µl krvného 

séra sa pridalo 40µl roztoku – 10 mM Tris-HCl, 0,1% SDS s výsledným pH 7,5. Následne 

sa vzorky (triplikáty krvého séra) inkubovali 10 minút pri teplote 98 °C. Po ochladení vzoriek 

sa k nim pridalo 0,5 µl PNGázy F a nechali sa inkubovať cez noc pri 37 °C. Po enzymatickom 

odštiepení glykánov od glykoproteínov nasledovala ich chromatografická separácia, na ktorú 

boli použité 1 mL PGC kolónky (PGC, z angl. porous graphic carbon, ENVI-Carb, Supelco). 

Na finálnu elúciu neutrálnych aj kyslých glykánov bol použitý roztok 60 % ACN s 0,1 % TFA. 

Glykány purifikované z krvného séra pacienta boli zmrazené pri -80 °C a cez noc vysušené 

lyofilizáciou. 

Pre stabilizáciu komplexných oligosacharidových štruktúr v iónovom zdroji sme 

glykány modifikovali permetyláciou. Ku zlyofilizovaným vzorkám bolo pridaných 150 µl 

zmesi DMSO/NaOH, ktorá bola predtým dôkladne roztretá vo vysušenej trecej miske. 

Následne bol k vzorkám pridaný alikvótny objem metylačného činidla, jódmetánu a zmes sa 

50 min inkubovala za stáleho trepania na rotačnej trepačke (25 °C, 2000 rpm). Po inkubácii 

bola chemická reakcia zastavená postupným pridávaním ľadovej vody (100-500 µl), čím došlo 

k rozpusteniu stuhnutej zmesi. Permetylované glykány sa v ďalšom kroku extrahovali do 
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chloroformu, pričom sa organická fáza neutralizovala premývaním s H2O. Vyeluované glykány 

(cca 500 µl) boli následne vysušené cez noc.  

Pre izoláciu transferínu zo 100 ul séra bola pripravená imunoafinitná kolóna 

naviazaním zajačích polyklonálnych anti-transferínových protilátok na HiTrap NHS kolónu. 

Naväzovanie transferínu ako aj premývanie kolóny prebiehalo v roztoku PBS (0,14 M NaCl + 

2,7 mM KCl + 1,5 mM KH2PO4 + 8,1 mM Na2HPO4). Ako elučné činidlo bol použitý 0,1 M 

glycín-HCl, pH 2,7, pričom eluáty boli ihneď neutralizované pre dosiahnutie neutrálneho pH. 

Pre získanie glykánov z vyizolovaného transferínu bol použitý rovnaký protokol ako pri 

izolácii glykánov z krvného séra.   

Pre MALDI-TOF analýzu boli vysušené permetylované vzorky sa rozpustené v 7 µL 

50% metanolu. Na platničku (Groundsteel, Bruker Daltonics, USA) bol nanesený 1 µL matrice 

- kyselina 2,4-dihydroxybenzoová (DHB) a 1 µl vzorky. Zmes vzorky a matrice, vysušená pri 

laboratórnej teplote bola následne analyzovaná hmotnosntým spektrometrom MALDI-TOF 

UltrafleXtreme II (Bruker Daltonics, Germany) v reflektrónovom pozitívnom iónovom móde. 

Výsledné hmotnostné spektrá boli spracované v softvéry FlexAnalysis 3.4 (BrukerDaltonics, 

Germany) a vyhodnotené pomocou programu GlycoWorkbench (www.eurocarbdb.org), 

pomocou ktorého sme k signálom. Ako negatívna kontrola slúžil tzv. „pool“ krvných sér 

desiatich zdravých jedincov (5 žien, 5 mužov), ktorá bola spracovaná rovnakým spôsobom ako 

vzorka pacienta. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe pozitívneho výsledku izoelektrickej fokusácie sérového transferínu, 

a celoexómového sekvenovania bola našim cieľom bližšia charakterizácia N-glykoprofilu 

a štruktúrna analýza sérového transferínu pacienta hmotnostnou spektrometriou MALDI-TOF. 

Hmotnostná analýza identifikovala vo vzorke sérových N-glykánov pacienta 

(enzymaticky uvoľnených z krvného séra PNGázou F) zmeny v zastúpení galaktozylovaných 

glykánov v porovnaní s kontrolným sérom. U pacienta boli v porovnaní s kontrolnou vzorkou 

opakovane identifikované zvýšené hladiny agalaktozylovaných N-glykánov (m/z 1661,8357 

Da, m/z 1906,962 Da, m/z 2081,0512 Da) a monogalaktozylovaných N-glykánov (m/z 

1865,9355 Da, m/z 2227,1091 Da, m/z 2285,151 Da), viď Obr.1. Výpočet a porovnanie 

relatívneho percentuálneho zastúpenia agalaktozylovaných a monogalaktozylovaných 

glykánov nameraných v celkovom glykoprofile pacienta oproti kontrolnej vzorke (Obr. 1) 

poukázal na ich niekoľko násobné zvýšenie, viď Tab.1. Výrazný rozdiel pozorujeme v prípade 

monogalaktozylovaného glykánu (m/z 2227,1019 Da), ktorého zastúpenie je 10-krát vyššie ako 
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v kontrolnej vzorke a agalaktozylovaného glykánu (m/z 1661,8357 Da) a 5-krát vyšším 

zastúpením.  

 

 

 
Obr. 1. MALDI-TOF permetylovaných enzymaticky (PNGáza F) uvoľnených N-glykánov zo séra 

pacienta a kontrolnej vzorky 

 

Tab. 1. Zastúpenie agalaktozylovaných a monogalaktozylovaných glykánov v krvnom sére pacienta 

Hodnoty percentuálneho zastúpenia boli vypočítané z celkového množstva identifikovaných glykánov vo 

vzorkách. Hex – hexóza, HexNAc – N-acetylglukozamín, Fuc – fukóza, NeuAc – kyselina sialová 

 

 
Relatívna intenzita (%) 

vo vzorke pacienta 

Relatívna intenzita 

(%) v kontrolnej 

vzorke 

Hex3HexNAc4 (1661,8357 Da) 5,4 % 0 % 

Hex4HexNAc4 (1865,9355 Da) 2,7 % 0,2 % 

Hex3HexNAc5 (1906,962 Da) 5,5 % 0,5% 

Hex3HexNAc5Fuc (2081,0512 Da) 2,3 % 0,3 % 

Hex4HexNAc4NeuAc (2227,1091 

Da) 
10,6 %  0,9 %  

Hex4HexNAc5Fuc (2285,151 Da) 1,9%  1%  

Hex5HexNAc4NeuAc2 (2792, 3826 

Da) 
10,9 % 34,3 % 

 

Na základe výsledku analýzy N-glykoprofilu krvného séra pacienta, sme sa rozhodli 

vykonať hmotnostnú analýzu aj pre sérový transferín, ktorý vo svojej štruktúre obsahuje dve 

N-glykozylačné miesta, kde sú v prípade zdravých jedincov naviazané v najvyššej abundancii 

dva biantenárne sialované glykány (m/z 2792, 3826 Da - Hex5HexNAc4NeuAc2) [5]. Podobne 

ako v prípade N-glykoprofilu krvého séra pacienta, štruktúrna analýza transferínu 

identifikovala zmeny v zastúpení galaktozylovaných glykánov – zvýšené hladiny glykánov 

s m/z 1661,8357 Da, m/z 1865,9355 Da , m/z 2227,1091 Da a m/z 2431,2089 Da, viď Obr. 2. 
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Obr. 2. MALDI-TOF permetylovaných enzymaticky (PNGáza F) uvoľnených N-glykánov zo sérového 

transferínu pacienta a kontrolnej vzorky 

 

Záver  

V prezentovanej práci sme prostredníctvom hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF 

identifikovali N-glykoprofil pacienta a bližšie popísali štruktúru N-glykánov sérového 

transferínu, ktorý mal zmenený profil izoelektrickej fokusáci. V N-glykoprofile pacienta boli 

zistené zvýšené hladiny agalaktozylovaných (m/z 1661,8357, m/z 1906,962, m/z 2081,0512) 

a monogalaktozylovaných N-glykánov (m/z 1865,9355, m/z 2227,1091, m/z 2285,151) 

v porovnaní so zastúpení glykánov v zdravom ľudskom krvnom sére. Prostredníctvom 

hmotnostnej spektrometrie sme tiež pozorovali zníženú galaktozyáciu sérového transferínu 

pacienta. Rovnako ako v celkovom N-glykoprofile, aj v glykoprofile transferínu sme 

pozorovali agalaktozylované a monogalaktozylované formy glykánov (1661,8357 Da, 

m/z 1865,9355 Da, m/z 2227,1091 Da a m/z 2431,2089 Da), slúžiacich ako prekurzor pre 

dominantný biantenárny sialovaný glykán, viazaný na transferíne. Zmeny vznikajú v dôsledku 

nedostatočného transportu UDP-galaktózy prostredníctvom galaktózového transportéru, 

kódovaného génom SLC35A2, z cytosolu do lúmenu endoplazmatického retikula 

a Golgiho aparátu, kde dochádza k pripájaniu galaktózových jednotiek na glykánové antény. 

Aj napriek rozdielnemu lokusu mutácie v géne SLC35A2, ktoré boli doposiaľ popísané 

a publikované [6], boli v N-glykoprofile pacienta identifikované charakteristické zmeny 

v zastúpení glykánových biomarkerov (Hex3HexNAc4, Hex4HexNAc4NeuAc), typických pre 

toto ochorenie.  
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Výsledky práce môžu byť v budúcnosti prospešným materiálom pri monitorovaní 

progresie a štúdia SLC35A2-CDG ochorenia a jeho prípadnej terapie, ktorá je založená na 

galaktózovej suplementácii pacientov, po ktorej bola u pacientov pozorovaná zlepšená celková 

glykozylácia [7].  
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Abstract 

Identification of inositols in selected plants by gas chromatography and mass spectrometry 

Inositols (1,2,3,4,5,6-cyclohexane hexaol), the most widespread cyclitols in eucaryotic cells, have nine 

isomers with different configurations of six hydroxyl groups. With their methyl ether derivates as plant secondary 

metabolities, they attract attention since they have numerous pharmaceutical properties and are widely distributed 

in the plants. They have antioxidative, anti-inflammatory and anti-cancer properties and may be a good therapeutic 

option in the reduction of metabolic disorders. In this research, 3 inositols and 3 methyl ether inositols have been 

identified in the leaves of selected plants by GC-MS. Separation of acetylated extracts of leaves and standards on 

polar column SP-2330 with mass detection has provided us the knowledge of these characteristic mass spectra 

and their elution order on this column: D-pintol, chiro-inozitol, sequoyitol, ononitol, myo- and scyllo-inozitol. 

 

Keywords: inositols; plants; gas chromatography; mass spectrometry; identification  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Inozitoly sú najrozšírenejšie cyklitoly v eukaryotických bunkách, s empirickým 

vzorcom C6H12O6 (1,2,3,4,5,6-cyklohexanol). Tieto chemické zlúčeniny existujú v deviatich 

možných stereoizoméroch. Päť z nich, myo-, scyllo-, muco-, neo- a D-chiro-inozitol sa 

vyskytujú v prírode, kým ostatné štyri možné izoméry (L-chiro-, allo-, epi- a cis-inozitol) sú 

odvodené z myo-inozitolu [1].  

Medzi všetkými známymi inozitolmi sa v prírode najviac vyskytuje myo-inozitol. Je vo 

všetkých eukaryotických bunkách, kde tvorí štruktúrny základ pre množstvo sekundárnych  

látok. Je tiež dôležitou zložkou stavebných lipidov (fosfatidylinozitol) PI a ich rôznych 

fosfátov, fosfatidylinozitol fosfátových lipidov PIP. Niektoré inozitoly sú bežne v prírode ako 

čisté látky alebo ako ich deriváty [2]. 

Niektoré z metyléter derivátov inozitolu sú rastlinné sekundárne metabolity, zlúčeniny, 

ktoré sa priamo nezúčastňujú normálneho rastu, ale hrajú dôležitú úlohu v obrane proti 

nepriaznivým podmienkam prostredia. Medzi nimi rozlišujeme 5-O-metyl-myo-inozitol 

(sequoyitol), 1-O-metyl-myo-inozitol (bornesitol), 4-O-metyl-myo-inozitol (ononitol), 5-O-

metyl-allo-inozitol (brahol), di-O-metyl-(+)-chiro-inozitol (pinpollitol) a 1L-2-O-metyl-chiro-

inozitol (L-quebrachitol). 3-O-metyl-D-chiro-inozitol (D-pinitol) je najrozšírenejší inozitol 
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éter v rastlinách [3]. 

Protizápalové vlastnosti cyklitolov pomáhajú redukovať rozvoj metabolických porúch 

(cukrovka, hypertenzia) a aterosklerózy. Známe sú aj inzulín-napodobujúce účinky D-pinitolu, 

D-chiro-inozitolu a sequoyitolu. Myo-inozitol spolu s D-chiro-inozitolom dokáže zlepšiť 

vývoj kostí a minerálnu hustotu kostí, čím potláčajú osteoklastogenézu. Myo-inozitol a ostatné 

cyklitoly majú tiež antioxidačné, protizápalové a protirakovinové vlastnosti [4]. 

Práve vďaka pozitívnym účinkom inozitolov a ich derivátov na zdravie ľudského 

organizmu, nás zaujímalo, či sa nachádzajú v listoch vybraných rastlín. Cieľom našej práce 

bola separácia a identifikácia jednotlivých inozitolov v študovaných rastlinách a potvrdenie 

hmotnostných spektier ich štandardmi. 

 

Materiál a metódy 

Ako vzorky, v ktorých bolo cieľom identifikovať inozitoly, boli použité listy lipy 

malolistej, púpavy lekárskej, pohánkovca japonského, ginka biloba, agáta bieleho, brezy 

bradavičnatej, sofory japonskej. Vybrané rastlinné vzorky boli nazbierané v jarnom období 

v miestnej prírode. Listy boli lyofilizované, aby sa zachoval obsah látok v nich, následne 

podrvené v trecej miske. Na extrakciu sa použil vždy rovnaký pomer 0,5 g listov na 5 ml MeOH 

v 10 ml liekovkách. Extrakty boli homogenizované 30 min pri laboratórnej teplote 

ultrazvukovým homogenizátorom s pulzom 10 s x 1 s (Bandelin Sonopuls HD 3100) pre lepší 

výťažok. Po 5 min vortexovaní (IKA Vortex Genius 3) a 5 min centrifugácii (Heraeus PICO 

17 Cemtrifuge) sa odobral z každého extraktu 1 ml, ktorý sa nechal odpariť. Vzorky sa pred 

analýzou GC-MS derivatizovali zásaditou acetyláciou pridaním 50 µl pyridínu a 50 µl 

acetanhydridu v termobloku (Block heater SBH130D STUART) 1 hod pri 80°C. Po acetylácii 

sa nechali vzorky odpariť do sucha a rozpustili v ACN. 

Vzorky boli analyzované plynovým chromatografom a hmotnostným detektorom GC-

MS (Trace GC Ultra Thermo Scientific - TSQ Quantum XLS) s použitím kremennej kapilárnej 

kolóny SP-2330 (30m x 0.25mm x 0.2um) a teplotným gradientom: 180 °C (4 min) − 20 °C/min 

− 230 °C − 2 °C/min − 250 °C (10 min). Tieto podmienky boli optimalizované a teplotný 

program dosahuje najlepšiu separáciu. Prietok hélia bol 0,6 ml/min, teplota iónového zdroja 

a dávkovača bola 200 °C a 240 °C. Použitá bola elektrónová ionizácia (70 eV) a kvadrupólový 

analyzátor operoval vo full scan móde v hmotnostnom rozsahu 40-450 m/z. MS spektrá vzoriek 

sa porovnávali so spektrami nameraných štandardov. 

Chemikálie LC-MS čistoty, použité na extrakciu, prípravu a analýzy vzoriek ako aj 

štandardov, boli získané od firiem VWR Chemicals (Poľsko), Honeywell Chromasolv 
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(Nemecko). Štandardy inozitolov boli zakúpené od firiem Carbosynth (Spojené kráľovstvo), 

Sigma-Aldrich (Švajčiarsko).  

 

Výsledky a diskusia 

Vzorky derivatizovaných extraktov listov vybraných rastlín boli analyzované na 

polárnej kolóne SP-2330. Ako príklad uvádzam na obr. 1 chromatogram analýzy extraktu listov 

ginka, v ktorom sa potvrdila prítomnosť dvoch metyléter derivátov: D-pinitolu (14,56 min), 

sequoyitolu (16,45 min) a myo-inozitolu (17,68 min). 

V analyzovaných vzorkách listov boli identifikované aj acetylované hexózy (15,98 min  

a 16,21 min), ale ani pomalý teplotný gradient 2 °C/min z teploty 230 °C na 250 °C nebol 

schopný zabezpečiť ich dostatočnú separáciu. To však nebolo cieľom našej štúdie (Obr. 2). 

Analyzované inozitoly vo vzorkách rastlín boli potvrdené hmotnostnými spektrami 

a retenčnými časmi rôzne eluujúcich acetylovaných štandardov inozitolov a metyléter 

inozitolov (Obr. 3, 4). 

 

 

 
Obr. 1. Chromatogram analýzy listov ginka na kolóne SP-2330 D-pinitol (14,56 min), sequoyitol (16,45 

min) a myo-inozitol (17,68 min) 

 



 

816 
 

 

 
Obr. 2. Chromatogram analýzy listov agáta na kolóne SP-2330 nerozseparovateľné acetylované hexózy v 

15,98 a 16,21 min 

 

 

 
Obr. 3. Hmotnostné spektrum acetylovaných inozitolov  
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Obr. 4. Hmotnostné spektrum acetylovaných metyléter inozitolov 

 

Tab. 1 znázorňuje relatívne (plošné) percentá zastúpenia inozitolov vo vzorkách rastlín 

v danom poradí. Je zrejmé, že myo-inozitol sa nachádza v každej zo 7 vybraných rastlín, teda 

je najviac vyskytujúci sa inozitol v prírode, ako sa uvádza v literatúre. [2]  

 

Tab. 1. Relatívne percentá [%] zastúpenia jednotlivých inozitolov v listoch študovaných rastlín  

 

 D-pinitol 
Chiro-

inositol 
Sequoyitol Ononitol 

Myo-

inositol 

Scyllo-

inositol 

lipa     40,64 59,36 

púpava  63,47   36,53  

pohánkovec  61,21   38,79  

ginko 74,09  20,53  5,39  

agát 72,65   16,25 11,11  

breza     100  

sofora 81,37  13,37  5,26  

 

V listoch ginka, agáta, či sofory je najväčšie zastúpenie D-pinitolu oproti zvyšným 

v nich obsiahnutých inozitolov (72,65-81,37 %). V púpave a pohánkovci je chiro-inozitol viac 

zastúpený v porovnaní s myo-inozitolom, a to v pomere 2,1:1,2. V listoch brezy sa 

identifikoval iba myo-inozitol. Vo vzorke lipy sa okrem myo-inozitolu identifikoval scyllo-

inozitol. Sequoyitol bol prítomný v listoch ginka a sofory, D-ononitol vo vzorke agáta. 
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Záver 

Na základe porovnania retenčných časov a hmotnostných spektier štandardov 

a analyzovaných vzoriek boli v študovaných rastlinách identifikované 3 inozitoly a 3 metyléter 

inozitoly v eluovanom poradí: D-pintol, chiro-inozitol, sequoyitol, ononitol, myo- a scyllo-

inozitol. Kolóna aj metóda bola vyhovujúca a bolo by možné ich použiť aj na analýzu ďalších 

rastlinných vzoriek. Inozitolov, či cyklitolov je veľké množstvo, preto v prípade nových 

vzoriek bude potrebné doplniť ďalšie štandardy. Hmotnostná spektrometria hrá významnú 

úlohu pri jednoznačnej identifikácii, z toho dôvodu je spojenie GC-MS výhodné. Pretože 

inozitoly predstavujú niekoľko zdraviu prospešných a liečivých vlastností, je zaujímavé sa im 

aj naďalej venovať. 
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Abstract 

Analysis of hair and nails samples by electrothermal atomic absorption spectrometry with slurry 

sampling technique 

The work is focused on the development of electrothermal atomic absorption spectrometry with slurry 

sampling technique (SS-ETAAS) for the determination of Cr and Pb in hair and nails samples. The optimal 

conditions of SS-ETAAS for Cr in hair samples were 10 ml H2O and 50 mg sample, pyrolysis temperature 

1300 °C, atomization temperature 2100 °C. The optimal conditions of SS-ETAAS for Pb in hair samples were 

liquid medium 10 ml 0.2 % HNO3 + HCl, pyrolysis temperature 1300 °C, atomization temperature 2100 °C and 

for nails samples were liquid medium 10 ml 0.2 % HNO3 and 50 mg sample, pyrolysis temperature 900 °C, 

atomization temperature 1200 °C. The obtained limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) values 

for Cr were 0.14 μg g-1 and 0.47 μg g-1 for hair samples, and 0.10 μg g-1 and 0.33 μg g-1 for nails samples. The 

obtained LOD and LOQ values for Pb were 0.12 μg g-1 and 0.40 μg g-1 for hair samples, and 0.18 μg g-1 and 0.59 

μg g-1 for nails samples.   

 

Keywords: slurry sampling; electrothermal atomic absorption spectrometry; chromium; lead  

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnej dobe je veľmi dôležité analyzovať vzorky, ktoré súvisia so životným 

prostredím, ľudským organizmom či potravinovými reťazcami, kvôli stále sa vyvíjajúcemu 

priemyslu. Pri týchto analýzach je zaujímavé a dôležité stanovovanie toxických prvkov na 

stopových a ultrastopových koncentračných úrovniach v biologických vzorkách [1]. Medzi 

takéto toxické prvky patrí napríklad aj chróm (Cr) či olovo (Pb) . 

Ak je Cr prijímaný v malom množstve, nie je nebezpečný, môže sa však oxidovať na 

Cr (VI), ktorý je toxický, silno karcinogénny, dráždi respiračný systém a spôsobuje bunkovú 

smrť. Pb sa do tela dostáva väčšinou tráviacou sústavou, je toxické po požití alebo vdýchnutí. 

Po odstránení z krvi sa ukladá do tkanív ako sú vlasy a nechty [2]. 

V súčasnosti sa na analýzu tuhých biologických vzoriek často používa atómová 

absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou v kombinácii s technikou dávkovania 

jemnej suspenzie (SS-ETAAS). Táto technika umožňuje dávkovanie tuhých vzoriek vo forme 

suspenzií a teda nie je nutné prevádzať tuhé vzorky na kvapalné [3]. Táto technika ide ruka 

v ruke s princípmi zelenej chémie, čo znamená, že je šetrná k životnému prostrediu. 
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V našej práci sme sa zamerali na optimalizáciu metódy SS-ETAAS na stanovenie Cr a 

Pb vo vlasov a nechtoch, a taktiež na výsledné stanovenie spomínaných analytov v reálnych 

vzorkách. 

 

Materiál a metódy 

Všetky nami uskutočnené merania boli realizované na prístrojoch a zariadeniach ako 

atómový absorpčný spektrometer 5100 PC s elektrotermickou atomizáciou 5100 ZL (Norwalk, 

Connecticut, USA) firmy Perkin-Elmer s korekciou pozadia – Zeemanov jav, priečne 

vyhrievané pyrolytické grafitové kyvety s vloženou platformou od firmy Perkin- Elmer (USA), 

analytické váhy SARTORIUS 1702 (Nemecko), T10 základný ULTRA-TURRAX 

homogenizér w/o disperzia prvkov VDI 12 (IKA Labortechnik, Nemecko), nerezové nožnice 

a nožík. Počas vykonávania experimentu sme využívali chemikálie a reagenty ako 65 % (m/v) 

kyselina dusičná (HNO3), Merck (Darmstadt, Nemecko), 37 % (m/v) kyselina chlorovodíková 

(HCl), Merck (Darmstadt, Nemecko), peroxid vodíka (H2O2), p.a. Mikrochem (Pezinok, 

Slovenská republika), Štandard Pb, Merck (Darmstadt, Nemecko), Štandard Cr(III), Merck 

(Darmstadt, Nemecko). Na úpravu tuhých biologických vzoriek sme používali úpravné 

techniky ako drvenie, strihanie, homogenizácia, sušenie pri laboratórnej teplote, sušenie 

v sušiarni/peci pri 70 °C. 

 

Výsledky a diskusia 

V tejto práci sme sa zaoberali stanovením toxických prvkov ako Cr a Pb v biologických 

vzorkách ako sú vlasy a nechty. Výslednému stanoveniu koncentrácie ale predchádzali 

optimalizácie ako napríklad výber vhodného kvapalného média,  jeho objemu, hmotnosť 

návažku vzorky a  optimálny teplotný program pre analyty Cr a Pb v jemných suspenziách 

vzoriek vlasov a nechtov. Optimalizácia týchto teplôt je dôležitá hlavne kvôli získaniu čo 

najlepšieho pomeru signálu analytu k signálu pozadia (S/N) a potlačeniu vplyvu matrice. 

Optimálne teploty sú zhrnuté v tabuľke 1.  

 

Tab. 1. Optimálne teploty atomizácie a pyrolýzy na stanovenie Cr a Pb v jemných suspenziách vzoriek 

vlasov a nechtov metódou SS-ETAAS 

 

 
Vzorka 

Vlasy Nechty 

Chróm 
Teplota pyrolýzy (°C) 1300 1300 

Teplota atomizácie (°C) 2100 2100 

Olovo 
Teplota pyrolýzy (°C) 900 900 

Teplota atomizácie (°C) 1200 1200 
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Pri stanovení Cr a Pb sme optimálnu teplotu pyrolýzy volili v rozmedzí teplôt 500 až 

2000 °C, pričom teplota atomizácie bola stále konštantná (1800 °C). Na zistenie optimálnej 

teploty pyrolýzy sme ako počiatočnú teplotu zvolili teplotu o 100 °C vyššiu ako bola teplota 

pyrolýzy, a menili sme ju po 100 °C až po teplotu 2400 °C. Optimálna teplota pyrolýzy pre Cr 

vo vlasoch aj v nechtoch bola 1300 °C, optimálna teplota atomizácie pre Cr vo vlasoch aj 

v nechtoch bola 2100 °C. Pre Pb bola optimálna teplota pyrolýzy pre vlasy aj nechty 900 °C 

a optimálna teplota atomizácie pre obe vzorky bola 1200 °C. 

 

Optimalizácia kvapalného média a jeho objemu 

Výber kvapalného média, v ktorom sa jemné suspenzie pripravujú, je tiež veľmi 

dôležitým krokom pri technike SS-ETAAS. Kvapalné médium má za úlohu v čo najväčšej 

miere eliminovať interferencie matrice. V tejto práci sme porovnávali vplyvy týchto 

kvapalných médií: ultračistá H2O, 0,2 % (v/v) HNO3, 0,2 % (v/v) HNO3 + 0,2 % (v/v) H2O2, 

0,2 % (v/v) HNO3 + 0,2 % (v/v) HCl a 0,2 % (v/v) HCl. V prípade stanovenia Cr a aj Pb vo 

vzorkách vlasov aj nechtov sme zvolili ako vhodné kvapalné médium práve ultračistú H2O. 

Ultračistá H2O vykazovala najlepšie výsledky, a ešte k tomu je aj najvhodnejším riešením 

z ekologického hľadiska, v rámci využitia princípov zelenej analytickej chémie.  

Ďalším krokom optimalizácie bola zmena objemu kvapalného média. Používali sme 

konštantnú hmotnosť vzorky 50 mg a menili objem kvapalného média. Hodnoty objemu 

kvapalného média boli 5 ml, 10 ml, 15 ml a 20 ml. Overovali sme teda vplyv objemu 

kvapalného média na výťažnosť stanovenia Cr a Pb. 

 

Tab. 2. Použité kvapalné médiá a ich objemy na stanovenie Cr a Pb v jemných suspenziách vzoriek vlasov 

a nechtov metódou SS-ETAAS 

 

 
Vzorka 

Vlasy Nechty 

Chróm 
Kvapalné médium H2O H2O 

Objem kvapalného média (ml) 10 10 

Olovo 
Kvapalné médium 0,2 % HNO3 + HCl  0,2 % HNO3  

Objem kvapalného média (ml) 10 10 

 

Na obrázku 1 máme znázornenú závislosť výťažnosti stanovenia Cr a Pb od objemu 

kvapalného média. V prípade stanovenia Pb vo vzorkách nechtov sme za optimálny objem 

určili objem kvapalného média 10 ml, pretože práve pri použití tohto objemu kvapalného média 

sme získali najvyššiu výťažnosť stanovenia Pb. V prípade vzoriek vlasov nemal objem 

kvapalného média výrazný vplyv na výťažnosť stanovenia Cr, pretože pri všetkých 
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overovaných objemoch sa pohybovala výťažnosť stanovenia Cr okolo 100 %. Za optimálnu 

hodnotu sme vybrali 10 ml, z dôvodu najlepšieho pomeru signálu analytu a signálu pozadia, 

a taktiež kvôli tvaru píku analytu. V prípade vzoriek nechtov sme najvyššiu výťažnosť 

stanovenia Cr opäť získali pri použití objemu kvapalného média 10 ml.  

 

 
 

Obr. 1. Vplyv objemu kvapalného média na výťažnosť stanovenia Cr a Pb v jemných suspenziách 

vzoriek vlasov a nechtov 

 

Optimalizácia hmotnosti vzorky 

Po optimalizácii kvapalného média a jeho objemu nasledovala optimalizácia hmotnosti 

vzorky. Pri tejto optimalizácii sme sledovali vplyv štyroch rôznych hmotností, a to 30 mg, 50 

mg, 100 mg a 200 mg vzorky na výťažnosť stanovenia Cr a Pb. Objem kvapalného média sme 

používali v oboch prípadoch konštantný, a to optimálnych 10 ml.  

Na obrázku 2 máme znázornenú závislosť výťažnosti stanovenia Cr a Pb od hmotnosti 

vzorky. V prípade vzoriek jemných suspenzií vlasov sme dosiahli najvyššiu výťažnosť 

stanovenia Cr a Pb pri hmotnosti vzorky 50 mg. Na grafe môžeme vidieť, že od hmotnosti 

vzorky 50 mg so zvyšujúcou sa hmotnosťou pri konštantnom objeme kvapalného média 

výťažnosť stanovenia Cr aj Pb klesá. V prípade vzoriek nechtov bola síce najvyššia výťažnosť 

stanovenia Cr pri hmotnosti 200 mg, ale kvôli tvaru píku a vysokému signálu pozadia sme sa 

rozhodli za optimálnu hmotnosť vzorky nechtov určiť hmotnosť tiež 50 mg, pri ktorej bola 

druhá najvyššia výťažnosť stanovenia Cr. Pri stanovení Pb vo vzorkách nechtov bola 

jednoznačne najvyššia výťažnosť stanovenia pri hmotnosti 50 mg.  
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Obr. 2. Vplyv hmotnosti vzorky na výťažnosť stanovenia Cr v jemných suspenziách vzoriek vlasov 

a nechtov 
 

Validačné parametre 

V rámci optimalizácie metódy SS-ETAAS stanovenia Cr a Pb vo vzorkách vlasov 

a nechtov sme skúmali aj validačné parametre. Sledovanými parametrami boli medza detekcie 

(LOD), medza stanovenia (LOQ) a relatívna štandardná odchýlka (RSD). Hodnoty 

sledovaných validačných parametrov nám poskytli informácie o citlivosti a presnosti tejto 

metódy a sú zobrazené v tabuľke 3.  

 

Tab. 3. Validačné parametre použitej metódy SS-ETAAS na stanovenie Cr a Pb v jemných suspenziách 

vzoriek vlasov a nechtov 

 

 
Vzorka 

Vlasy Nechty 

Chróm 

LOD (µg g-1) 0,14 0,10 

LOQ (µg g-1) 0,47 0,33 

RSD (%) 1,052 1,315 

Olovo 

LOD (µg g-1) 0,12 0,18 

LOQ (µg g-1) 0,40 0,59 

RSD (%) 1,124 2,226 

 

Stanovenie Cr a Pb vo vzorkách vlasov a nechtov metódou SS-ETAAS 

Vyvinutú analytickú metódu SS-ETAAS sme použili na stanovenie Cr a Pb v tuhých 

vzorkách, ktorými boli vlasy, nechty a certifikovaný referenčný materiál (CRM) ľudských 

vlasov a mrkvy. Výsledné hodnoty stanovených koncentrácií Cr a Pb v jednotlivých vzorkách 

a výsledné hodnoty RSD sú uvedené v tabuľke 4.  
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Tab. 4. Stanovené koncentrácie Cr a Pb vo vzorkách vlasov a nechtov technikou SS-ETAAS 

 

Vzorka 
Chróm Olovo 

Koncentrácia (µg g-1) RSD (%) Koncentrácia (µg g-1) RSD (%) 

Vlasy 1 10,69 ±0,50 4,64 2,02 ±0,093 4,59 

Vlasy 2 4,92 ±0,21 4,29 1,84 ±0,080 4,21 

Vlasy 3 4,22 ±0,14 3,41 1,31 ±0,053 4,01 

Vlasy 4 8,19 ±0,14 1,73 0,74 ±0,030 4,44 

Nechty 1 12,42 ±0,47 3,80 4,75 ±0,000 0,00 

Nechty 2 7,45 ±0,29 3,95 0,81 ±0,024 3,00 

Nechty 3 17,55 ±0,58 3,31 0,86 ±0,020 2,31 

CRM vlasy 4,90 ±0,11 2,19 - - 

CRM mrkva - - 0,43 ±0,016 3,66 

 

Záver 

Cieľom práce bol vývoj metódy SS-ETAAS na stanovenie Cr a Pb v reálnych vzorkách 

vlasov a nechtov. Hodnota LOD pre Cr vo vzorkách vlasov bola stanovená na 0,14 µg g-1 a 

hodnota LOQ bola stanovená na 0,47 µg g-1, vo vzorkách nechtov bola stanovená na 0,10 µg 

g-1 a 0,33 µg g-1. Hodnota LOD pre Pb vo vzorkách vlasov bola stanovená na 0,12 µg l-1 a 

hodnota LOQ bola stanovená na 0,40 µg g-1, vo vzorkách nechtov bola stanovená na 0,18 µg 

g-1 a 0,59 µg g-1.Zo získaných výsledkov je zrejmé, že najvyššia koncentrácia Cr bola vo vzorke 

nechty 3. Vzorka nechty 3 bola odobratá žene, ktorá študuje chémiu, a prácou v laboratóriu je 

teda vystavená aj pôsobeniu ťažkých kovov. Zo získaných výsledkov je zrejmé, že najvyššia 

koncentrácia Pb bola vo vzorke vlasy 1. Vzorka vlasy 1 bola odobratá, žene, ktorá pracuje 

v oblasti priemyslu, kde je vystavená pôsobeniu ťažkých kovov. Na základe našich meraní 

a jednotlivých zistení, môžeme konštatovať, že nami navrhnutá metóda SS-ETAAS je vhodná 

metóda na analýzu reálnych vzoriek vlasov a nechtov, a je možné ju použiť aj na analýzu iných 

biologických alebo environmentálnych vzoriek. 
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Abstract 

Forensic analysis of gunshot residue by using secondary ion mass spectrometry  

Forensic analysis of gunshot residue includes examining the light particles present in incandescent 

gaseous material as a result of firing a gun. After shooting they sediment in the surroundings of the shooter. The 

primer residues that contain a specific content of elements are traced in gunshot residues. By proving their 

presence, we are able to identify the shooter and affirm his/her relationship to the detained gun. In this work, we 

focused on the analysis of gunshot residue in three different primers in cartridge cases and fingerprints containing 

the particles from the gun barrel. The analysis was performed using the secondary ion mass spectrometry. We 

determined the elemental abundance by recording the mass spectra and their specific peaks as well as their 

oxidated forms which confirmed their presence in samples. The recorded abundance of elements was compared 

to the reference abundance provided directly from forensic ballistics. We showed secondary ion mass 

spectrometry to be a suitable complementary technique along commonly used methods for the gunshot residue 

analysis. 

 

Keywords: gunshot residue; primers; fingerprints; secondary ion mass spectrometry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Forenzná chémia v spolupráci s kriminalistickou balistikou rieši trestné činy spojené 

s použitím strelných zbraní. Dôležité forenzné charakteristiky sa získavajú prostredníctvom 

balistického skúmania typu a pôvodu strelnej zbrane a jej streliva, vystrelených nábojníc 

a povýstrelových splodín. Povýstrelové splodiny, ktoré sú pri streľbe rozprášené do okolia 1,5 

metra sa v podobe morfologicky odlišných čiastočiek usádzajú na povrchy blízko miesta 

streľby ako aj na použitú zbraň či odev páchateľa. V závislosti od typu zbrane sa v blízkosti 

môžu nachádzať aj vymrštené nábojnice, ktorých spodná časť, zápalka, obsahuje zápalkové 

splodiny vzniknuté horením zápalnej zlože pri výstrele. Povýstrelové splodiny a zápalkové 

splodiny obsahujú jedinečné zloženie anorganických a organických látok a prvkov, ktoré 

podávajú informáciu o zložení zápalnej zlože.  

Cieľom našej práce je identifikovať anorganické a organické zloženie povýstrelových 

splodín z troch zaistených nábojníc a ich zápaliek a porovnať ich s referenčnými prvkami 

analýzy z forenznej praxe a skúmať odtlačky prstov s povýstrelovými splodinami za účelom 

stotožnenia a identifikácie strelca a jeho priradenie k dvom typom zbraní. Cieľom práce je aj 

potvrdenie vhodnosti využitia techniky hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov na 
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analýzu povýstrelových splodín v praxi.  

 

Materiál a metódy 

Pre účely nášho výskumu sme zvolili analýzu dvoch typov streliva pre pištoľ H&K, 

Blazer Ammunition a 0.40 S&W a jeden typ streliva pre revolver Holek model 820, 0.38 

Special.  

Materiál bol ako pevné častice povýstrelových splodín v podobe jemného prášku 

odoberaný priamo po výstrele z danej zbrane. Povýstrelové splodiny boli odoberané na 

odtlačok prsta z hlavne zbrane a odtlačené na zlatý substrát. 

Podľa typu zbrane boli zaistené vystrelené nábojnice zo všetkých troch nábojov. 

Zápalkové splodiny boli odobrané z oblasti zápalky a vysypané na adhézny pásik pripevnený 

na zlatom substráte.   

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov je v rámci forenznej analýzy 

neštandardne využívanou technikou. Svojimi analytickými parametrami je avšak vhodnou 

metódou na špecifické stanovenie pevných anorganických a organických vzoriek na účely 

rutinnej analýzy.  

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov je metóda povrchovej analýzy, ktorou 

je možné analyzovať organické a anorganické materiály a materiály rôzneho pôvodu. Ide 

o hmotnostnú spektrometriu ionizovaných častíc, inak nazývaných sekundárnych iónov, ktoré 

sú emitované z povrchu vzoriek jeho bombardovaním energeticky bohatými časticami, 

spravidla atómami či polyatomárnymi iónmi, nazývanými primárne ióny. Fokusovaný lúč 

primárnych iónov Bi+ s energiou25 keV pulzne zasahuje analyzovanú vzorku na jej povrchu 

za vzniku sekundárnych iónov. Častice primárneho lúča bombardujú povrch pevnej vzorky do 

niekoľkých atomárnych vrstiev, čím dochádza ku kaskádovitému prenosu ich kinetickej 

energie na okolité zasiahnuté častice. Pôvodne neutrálnym časticiam je tak dodaná energia, 

ktorou sú z povrchu vymrštené ako ionizované častice a klastre iónov a prechádzajú z miesta 

ich vzniku kolmým smerom do detektora doby letu, tzv. time-of-flight (TOF) detektora. V ňom 

sú vytvorené sekundárne ióny urýchľované počiatočným potenciálom rádovo v 10 keV pri 

extrakcii do detekčnej kolóny doby letu, čím sa im udeľuje konštantná kinetická energia. 

Sekundárne ióny sú separované na základe doby ich letu kolónou podľa pomeru ich hmotnosti  

k náboju. Platia nasledujúce vzťahy: 

 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑣2      [I.] 

 



 

827 
 

kde m je hmotnosť iónu a v jeho rýchlosť. Doba letu iónov je opísaná nasledujúcou rovnicou:  

 

 𝑡 =  
𝐿

𝑣
= 𝐿(

𝑚

2𝑧𝑈
)2      [II.] 

 

kde t je doba letu iónov, L je dĺžka kolóny, z je náboj iónu a U je extrakčný potenciál [1].  

Napriek tomu, že je technika hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 

považovaná za deštruktívnu, ide o techniku pulznú v režime s frekvenciou rádovo v kH, čo 

znamená, že využíva veľmi malé dávky primárnych iónov (nikdy nie viac než 1013 iónov na 

1 cm2). Lúč primárnych iónov tak zasahuje vrchnú monovrstvu atómov na menej než 1 % 

celkovej skúmanej plochy [2].   

 

Výsledky a diskusia 

Výsledkom analýzy povýstrelových splodín pomocou techniky hmotnostnej 

spektrometrie sekundárnych iónov je získané hmotnostné spektrum závislosti intenzity od 

pomeru hmotnosti k náboju daných iónových fragmentov. V spektrách získavame píky 

prislúchajúce iónom vo vzostupnej hmotnostnej škále, ktorých intenzita je v jednotkách counts.  

Špecifickými anorganickými a kovovými prvkami vyskytujúcimi sa v povýstrelových 

splodinách sú najmä Pb, Ba, Sb, Sn, Hg, Ti, K, Al, Cl, S, Ca a Si, ktoré pochádzajú zo 

zápalkových zloží v zápalkách nábojov. Ich zastúpenie sa líši v závislosti od výrobcu a zloženia 

zápalkovej zlože [3].  

 Identifikované prvky sme porovnali s referenčnými prvkami z forenznej praxe pre 

jednotlivé typy nábojov.  Špecifickými prvkami pre povýstrelové splodiny z náboja 0.38 

Special  sú Ti, Zn, Si, Al, K, Ca a S a z náboja 0.40 S&W prvky Pb, Ba, Sn a Sb. Pre náboj 

Blazer Ammunition špecifické prvky známe neboli, tie sme stanovovali v našej práci ako 

neznámu vzorku.  

V spektrách sa podľa typu vzorky nachádzali aj organické komponenty, ktoré 

pochádzajú zo zloženia strelného prachu a hnacej zlože v jednotnom náboji. Organické 

fragmenty obsahovali najmä dusík v podobe CxHyNz a oxidované formy organických 

komponentov. Predpokladanými organickými látkami tvoriacimi explozívnu zlož boli najmä 

organické nitrozlúčeniny, akými boli nitrocelulóza, nitroglycerín a olovená soľ 

trinitrorezorcinátu [4]. 

Vo vzorkách odtlačkov prstov sme sa zamerali na indikáciu prítomnosti biologicky 

prirodzene sa vyskytujúcich látok na povrchu bruška prstov. V spektrách sme identifikovali 

píky prislúchajúce prvkom obsiahnutým v soliach potu, Na+, K+ a Cl–, kyselinu mliečnu 
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a močovinu či fosfatidylcholín (PCH) ako súčasť bunkovej membrány. 

Meranie sme uskutočňovali v negatívnej a pozitívnej polarite, čím sme získali obe 

hmotnostné spektrá pre jednotlivé prvky a fragmenty. Špecifické prvky a fragmenty sme 

zobrazili aj v podobe 2D obrázkov, v ktorých sme preukázali ich prítomnosť v povýstrelových 

splodinách a na odtlačkoch prstov. Zároveň sme porovnali prítomnosť týchto prvkov 

v jednotlivých nábojoch a na odtlačkoch prstov v pozitívnej polarite. 

 

Tab. 1. Porovnanie prítomnosti indikačných prvkov na odtlačkoch prstov 

 

 

Tab. 2. Porovnanie prítomnosti indikačných prvkov v troch typoch nábojov 

 

 

 V tabuľkách sú udané integrálne intenzity pre jednotlivé píky prvkov normalizované na 

totálnu integrálnu intenzitu. Hodnoty intenzít možno potom porovnávať pre jednotlivé náboje 

ako aj pre odtlačky prstov.  

 Distribúcie jednotlivých prvkov sú znázornené na Obr. 1. V prvom riadku je zobrazená 

distribúcia PCH a Na+, ktoré sú súčasťou kože a potu. V druhom riadku je zobrazená 

distribúcia Pb a Ba, charakteristické v zložení povýstrelových splodín. Distribúcie prvkov sú 

komplementárne, teda ak znázorníme PCH alebo Na+ modrou farbou a Pb a Ba červenou 

farbou, získame snímok odtlačku prsta s pozostatkami povýstrelových splodín, tak ako je 

zobrazené v treťom riadku. Charakteristický pík pre fosfatidylcholín zobrazený 

v hmotnostnom spektre na Obr. 2. sa nachádzal vo vzorke pre odtlačok prsta, nakoľko je 

esenciálnou súčasťou bunkovej membrány. Prirodzene, tento pík sa v spektre pre vzorku 

zápalkových splodín nenachádzal. Bárium bolo prítomné vo všetkých vzorkách. 

prvok 
Blazer 

Ammunition 
0 ×40 S&W 0 ×38 Special 

Na 8,4508 × 10-2 5,0273 × 10-2 2,9784 × 10-2 

K 6,9384 × 10-2 3,3674 × 10-2 2,2637 × 10-2 

Pb 6,3619 × 10-4 3,0466 × 10-2 3,8025 × 10-3 

Ba 2,6223 × 10-5 1,0998 × 10-3 1,7632 × 10-2 

 jednotky – counts 

prvok 
Blazer 

Ammunition 
0.40 S&W 0.38 Special 

Pb 9,2880 × 10–3 2,8548 × 10–2 2,7445 × 10–2 

Ba 8,9610 × 10–2 1,3209 × 10–1 1,5582 × 10–1 

Sb 8,4580 × 10–4 1,8149 × 10–3 1,0312 × 10–3 

Cu 1,2380 × 10–3 8,9967 × 10–3 1,7599 × 10–3 

Zn 2,5150 × 10–5 – 7,6814 × 10–5 

Fe 9,2340 × 10–4 2,3879 × 10–4 3,5799 × 10–5 

Al 7,0305 × 10–4 9,0131 × 10–4 1,0528 × 10–4 

Ti 1,4398 × 10–5 – 3,6621 × 10–6 
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Obr. 1. 2D distribúcie vybraných prvkov a PCH na odtlačkoch prstov na Au substráte v pozitívnej 

polarite náboj 0.40 S&W 

 

 
 

Obr. 2. Hmotnostné spektrá zápalkových splodín a odtlačkov prstov porovnanie prítomnosti Ba+ 

v zápalkových splodinách a fosfatidylcholínu (PCH) na odtlačkoch prstov pre náboj 0.40 S&W 

- modré spektrum – zápalka, zelené spektrum – odtlačok, červené spektrum – odtlačok (snímka) 
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Záver 

V každej vzorke sme identifikovali prítomnosť anorganických častíc látok 

vyskytujúcich sa v povýstrelových splodinách odobraných zo zaistených nábojníc a odtlačkov 

prstov. Zaistené stopy by potvrdili strelcovu totožnosť k danej zbrani identifikovaním 

špecifických látok vo vzorkách. Efektívnou analýzou povýstrelových splodín sme 

demonštrovali využitie hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov vo forenznej analýze.  
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Abstract 

Influence of vanillin-dimetacrylate concentration on the course of photopolymerization of epoxies based 

on natural oils investigated by positron annihilation 

Investigation of free-volume properties of polymer matrices based on natural oils, which are intended  

for the construction of amperometric biosensors, allows a better understanding of the relationship between  

the crosslinking densities of the matrices, i.e. microscopic characteristics, and the main operating parameters  

of the biosensors. The basic annihilation characteristics of 8 selected polymers based on acrylated epoxidized 

soybean oil (AESO) as a basic component were performed, followed by the addition of different concentrations 

of vanillin-dimetacrylate (VDM). The semi-empirical quantum mechanical model Tao-Eldrup was used  

to estimate the sizes of individual free volumes in these matrices. The free volumes of the investigated matrices 

before, during and after the photopolymerization process were determined. The effect of vanillin-dimetacrylate 

(VDM) and photoinitiator (PI) concentrations on the final microstructural properties of the investigated matrices 

was determined. 

 

Keywords: photopolymerization; free-volumes; positron annihilation; amperometric biosensor 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fotopolymerizácia je proces, pri ktorom sa mení štruktúra monomérov a oligomérov  

po vystavení svetlu, často v ultrafialovej alebo viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra. 

Tieto zmeny sa prejavujú štrukturálne, najčastejšie vytvrdzovaním materiálu v dôsledku 

zosieťovania.  Výhodou tohto procesu je nízka spotreba energie, vysoká účinnosť, nízka 

hladina vyprodukovaných emisií prchavých organických zlúčenín a veľké množstvo aplikácií 

nielen v bežných oblastiach, ako sú nátery, atramenty a lepidlá, ale aj v high-tech doménach,  

ako je mikroelektronika, optoelektronika, laserové zobrazovanie, stereolitografia 

a nanotechnológie [1,2]. 

Biosenzory na báze lakázy sú biosenzory tretej generácie, obsahujúce zadržiavaciu 

polymérovú matricu a enzým lakázu. Tento enzým je naviazaný pomocou kovalentných 
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väzieb, adsorbcie alebo zosieťovania na zadržiavaciu matricu tak, aby bola umožnená 

maximálna aktivita enzýmu s dostatočnou stabilitou a opätovnou použiteľnosťou. Lakázy 

(para-difenol oxidázy) sú skupina enzýmov nachádzajúcich sa v niektorých druhoch húb, 

rastlín a baktérií. Sú to oxidázy obsahujúce meď, ktoré sú schopné katalyzovať oxidáciu 

niekoľkých fenolových zlúčenín a aromatických amínov [3]. Pri typickej lakázovej reakcii je 

fenolový substrát vďaka jednoelektrónovej oxidácii prevedený na arylový radikál, ktorý sa v 

ďalšom štádiu enzymatickej reakcie prevedie na chinón. Prítomnosť peroxidu vodíka v úlohe 

ďalších kofaktorov pre fermentačnú reakciu nie je nutná pre funkciu týchto lakázových 

enzýmov, čo z nich robí veľmi perspektívne prírodné zlúčeniny pri výrobe biosenzorov na 

sledovanie veľkého množstva zlúčenín obsahujúcich fenol, vrátane niektorých 

xenoestrogénov. Tradičné analytické metódy na stanovenie kvality pitnej vody, ako napríklad 

stanovenie obsahu fenolov atď., sú drahé, časovo náročné, neefektívne pri sledovaní viacerých 

škodlivých zložiek a vyžadujú rozsiahlu predúpravu vzorky [4,5]. Preto sú vďaka rýchlym, 

citlivým a selektívnym monitorovacím vlastnostiam biosenzory založené na enzýmoch 

atraktívnou alternatívou [6,7]. 

Aplikácia fotopolymérov ako zadržiavacích matríc enzýmov v biosenzorových 

systémoch je predmetom mnohých výskumov, nakoľko sa preukázalo, že imobilizáciou 

enzýmu vo voľných objemoch a póroch polymérnych matríc je možné dosiahnuť oveľa vyššiu 

senzitivitu a selektivitu biosenzoru [8].  

Našim cieľom je v rámci medzinárodnej spolupráce s výskumnými skupinami 

biosenzorov skúmať mikroštrukturálne charakteristiky vzoriek potenciálne vhodných 

fotopolymérov na báze prírodných olejov ako zadržiavacich matríc enzýmov v biosenzorových 

systémoch, s cieľom získať informácie o ich vlastnostiach, štruktúre a možnostiach ich 

aplikácie. 

 

Materiál a metódy 

Pomôcky: Viálky; Striekačka; Hodinové sklíčka; Petriho misky; Pinzeta. 

Chemikálie: H2O, Chromasolv™, typ LC-MS Ultra, Honeywell/Riedel-de Haen; 

C2H5OH, p. a. Slavus. 

Použité prístroje: Plastický scintilátor BC-422Q Saint-Gobain Crystals, 

USA; Fotonásobiče SCIONIX XP2020UR, Holandsko; Diskriminátory s konštantnou frakciou 

583B Ortec, USA; Časovo-amplitúdový prevodník 566 Ortec, USA; Oneskorovacie zariadenie 

DELAY Polon 1506; Mnohokanálový analyzátor USB-MCA 4 APG7400A, TechnoAP Co 

Ltd., Japonsko, Ultrafialový zdroj svetla Jaxman U1 365 nm. 
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Analyzované vzorky: 

Analyzované vzorky boli sady 8 roztokov s obsahom akrylovaného epoxidovaného 

sójového oleja (AESO) ako základnej zložky, s prídavkom rozdielnych koncentrácií vanilín 

dimetakrylátu (VDM); 0 mol %, 0,25 mol %, 0,5 mol %, 1 mol % a 2,2-dimetoxy-2-

fenylacetofenónu ako fotoiniciátora (PI). V Tab. 1. je ukázané chemické zloženie skúmaných 

vzoriek a v Tab. 2. je zastúpenie jednotlivých zložiek v nich. 

 

Tab. 1. Chemické zloženie skúmaných vzoriek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2. Zastúpenie jednotlivých zložiek v skúmaných vzorkách s počiatočnými hodnotami dôb života  

pred fotopolymerizáciou (τ0) a s finálnymi hodnotami dôb života po zosietení (τf) 

 

Chemické zloženie  

vzorky 

τ0 

[ns] 

τf 

[ns] 

Chemické 

zloženie 

vzorky 

τ0 

[ns] 

τf 

[ns] 

AESO 2,53 ± 0,03 2,48 ± 0,01 AESO + PI 2,55 ± 0,03 2,38 ± 0,02 

AESO/VDM  

1:0,25 mol % 

2,52 ± 0,03 2,37 ± 0,03 AESO/VDM  

1:0,25 mol % + PI 

2,49 ± 0,02 2,32 ± 0,03 

AESO/VDM  

1:0,5 mol % 

2,50 ± 0,03 2,35 ± 0,03 AESO/VDM  

1:0,5 mol % + PI 

2,61 ± 0,03 2,35 ± 0,02 

AESO/VDM  

1:1 mol % 

2,64 ± 0,02 2,35 ± 0,02 AESO/VDM  

1:1 mol % + PI 

2,51 ± 0,02 2,23 ± 0,02 

 

Hodnoty τf  v Tab. 2. predstavujú najnižšie namerané hodnoty dôb života skúmaných 

vzoriek, nakoľko po dlhšom kontinuálnom osvetľovaní u nich dochádzalo k procesu 

fotodegradácie (bol pozorovaný nárast dôb života po dosiahnutí zosieteného stavu). 

Akrylovaný 

epoxidovaný sójový olej 

(AESO) 

 

 

Vanilín dimetakrylát 

(VDM) 

 

2,2-dimetoxy-2-

fenylacetofenón 

(fotoiniciátor; PI) 
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Výsledky a diskusia 

Namerané časové spektrá dôb života boli analyzované pomocou numerického 

programu LT Polymers™. Spracovaním nameraných dát boli stanovené doby života orto-

pozitrónia vo vzorkách a následne bola skonštruovaná ich závislosť od koncentrácie vanilín 

dimetakrylátu cVDM pre sady vzoriek bez fotoiniciátora a s fotoiniciátorom.  

 

 
 

Obr. 1. Graf závislosti dôb života orto-pozitrónia od koncentrácie vanilín dimetakrylátu pre vzorky  

bez pridaného fotoiniciátora 

 

 

 
Obr. 2. Graf závislosti dôb života orto-pozitrónia od koncentrácie vanilín dimetakrylátu pre vzorky 

s pridaním fotoiniciátora 
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Zo získaných dôb života orto-pozitrónia boli pomocou semiempirického kvantovo-

mechanického modelu Tao a Eldrupa [9] aproximované polomery sférických lokálnych 

voľných objemov vo vzorkách (nm) a veľkosti týchto voľných objemov (nm3). 

 

Záver 

Na základe nameraných dôb života orto-pozitrónia vo vzorkách bolo preukázané,  

že so zvyšujúcou sa koncentráciou vanilín dimetakrylátu sa znižovala veľkosť voľných 

objemov vo všetkých vzorkách v zosietenom stave.  

Vzorky s prídavkom fotoiniciátora vykazovali v zosietenom stave menšie veľkosti 

voľných objemov v porovnaní so vzorkami bez pridaného fotoiniciátora, z čoho vyplýva,  

že fotoiniciátor má vplyv nielen na rýchlosť priebehu samotnej fotopolymerizácie,  

ale aj na finálne mikroštrukturálne vlastnosti vytvrdeného materiálu. 

Vhodnosť použitia týchto polymérnych matríc v biosenzorových systémoch  

je predmetom ďalších výskumov, vrátane medzinárodnej spolupráce s viacerými výskumnými 

skupinami. 
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Abstract 

Optimization of preparation conditions and quality control of copper-64 labelled peptides  

Prostate cancer is considered one of the main medical problems of the male population. The radionuclide 

64Cu has a half-life of 12.7 hours and is transformed through three different routes namely positron decay, beta 

decay and electron capture. These properties predispose him as a suitable candidate for use in PET tomography. 

In our work, we focused on the preparation of labelled prostate-specific membrane antigens. Radiochemical 

precursor 64Cu was used as a solution in hydrochloric acid. We monitored the effect of pH and the amount of 

peptide used on labelling reaction. We analyzed the reaction mixtures by TLC and HPLC methods. The labelling 

reaction occurred in 15 minutes at room temperature with an average labelling efficiency of 98% using 60 

micrograms of the peptide. The main goal of our work was to find out the experimental conditions for the rapid 

and effective preparation of diagnostic preparations using 64Cu. 

 

Keywords:  radiopharmaceuticals; copper-64; positron emission tomography; PSMA  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rakovina prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením, predstihujú ju iba 

kožné nádory. V roku 2008 bolo toto ochorenie zodpovedné za 14 % (903 500) celkových 

prípadov rakoviny na celom svete a za 6 % (258 400) všetkých úmrtí na rakovinu u mužov [1].  

Detekcia extraprostatického ochorenia v štádiu stagingu a na pozadí biochemickej 

recidívy je nevyhnutná pri určovaní liečebnej stratégie. Konvenčné zobrazovacie metódy 

vrátane počítačovej tomografie a scintigrafie majú obmedzenú schopnosť detegovať miesta 

metastatického ochorenia kostí, najmä pri nízkych hladinách prostatického špecifického 

antigénu. Použitie pozitrónovej emisnej tomografie zvyšuje citlivosť a selektivitu detekcie 

rakoviny prostaty pomocou širokého spektra rádiofarmák. Jedným z nich je zobrazovanie 

pomocou prostatického špecifického membránového antigénu (PSMA) [2]. 

Oxidácia mastných kyselín, skôr ako glykolýza, je dominantnou metabolickou dráhou 

rakoviny prostaty. Okrem toho sa počas premeny bunkovej membrány zvyšuje príjem uhlíka a 

cholínu v rakovinových bunkách. [3]. Preto 11C a 18F rádioaktívne označené molekuly ako 

acetát a cholín boli uprednostňované pri vyšetrovaní rakoviny prostaty. Tieto rádioaktívne 

indikátory majú tiež malé vylučovanie močom, čo vedie k menšiemu zatemneniu prostatického 
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lôžka. V poslednej dobe sa veľká pozornosť venovala vývoju rádioindikačných ligandov 

zameraných na PSMA, proteínu na povrchu buniek, ktorého expresia je špecifickejšia pre 

prostatu ako iné tkanivá [4].  

V súčasnosti existuje mnoho diagnostických rádiofarmák viazaných na molekulu 

PSMA, najmä označené izotopmi 68Ga a 18F. Izotop medi-64 je veľmi zaujímavý pre 

zobrazovanie v PET-CT a rovnako aj pre terapiu vďaka svojim fyzikálnym a chemickým 

vlastnostiam. V porovnaní s rádionuklidom 18F dosahuje podobnú dráhu voľného putovania 

pozitrónov (Rave.(β+) = 0,70 a 0,69 mm (18F) a porovnateľná energia pozitrónu (0,656 MeV, 

resp. 0,635 MeV). V porovnaní s fluórom-18 (t1/2 = 110 min ) má pomerne dlhú dobu 

polpremeny 12,7 h. Okrem toho 64Cu emituje aj negatróny β- a Augerove elektróny, čo 

umožňuje použitie pre PET zobrazovanie a rádioterapiu [5, 6]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť optimálne podmienky pre prípravu 64Cu označených 

derivátov PSMA pre diagnostické použitie tak, aby za krátky reakčný čas sa získal preparát 

s vysokou chemickou a rádiochemickou čistotou. 

 

Materiál a metódy 

Pre rádioizotopové značenie použitý rádiofarmaceutický prekurzor vo forme chloridu 

meďnatého [64Cu]CuCl2 bol pripravený  reakciou 64Ni (p,n) 64Cu, bombardovaním tuhého terča 

(99 % 64Ni) externým lúčom IBA Cyclone 18/9 cyklotrónu a následným rozpúšťaním 

a separáciou cieľového izotopu v roztoku HCl. Použitá objemová aktivita bola 1,39 GBq/ml, 

ktorá bola zriedená roztokom HCl (0,1 mol/l), aby sa získali testovacie roztoky s priemernou 

objemovou aktivitou 370 MBq/ml. Na testovanie značenia modifikovaných molekúl PSMA sa 

použili komerčné prípravky PSMA-617 a PSMA IT vo forme tuhých preparátov (ABX 

advanced biochemical compounds, Nemecko). Štruktúra použitých peptidových konjugátov je 

uvedená na Obr. 1. Z jednotlivých peptidov boli pripravené zásobné roztoky vo fyziologickom 

roztoku s hmotnostnou koncentráciou 100 µg/ml. Reakcia izotopového značenia peptidov 

prebiehala v prostredí 0,5 mol/L octanového tlmivého roztoku (Biont, Slovensko) podľa 

všeobecného postupu: k danému objemu rádiofarmaceutického prekurzora sa pridá 

dvojnásobný objem octanového tlmivého roztoku tak, aby hodnota pH bola v rozmedzí 4,5 -

5,5. 
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Obr. 1. Štruktúrne vzorce peptidových konjugátov 
A – PSMA-617 (Vipivotide tetraxetan) B- PSMA IT 

 

K takto pripravenému roztoku sa pridá potrebné množstvo roztoku peptidu (10 – 100 

µg) vo forme roztoku. Reakčná nádobka sa uzavrie gumeným vrchnákom a nechá sa inkubovať 

pri laboratórnej teplote 15 min. za občasného pretrepávania. Na konci inkubačnej doby sa 

vykoná stanovenie obsahu voľnej medi 64Cu a neoznačeného peptidu. Na monitorovanie 

procesu značenia sa použila tenkovrstvová chromatografia na stacionárnej fáze silikagél 60 

F₂₅₄ (Merck, Nemecko). Ako mobilná fáza sa použil roztok chelatónu III (Merck, Nemecko) 

vo fosfátovom tlmivom roztoku s pH 7,4 (Merck, Nemecko). Tenké vrstvy po vyvinutí a sušení 

boli merané na TLC systéme miniGita (Raytest, Nemecko). Testovanie reakčného produktu za 

optimálnych podmienok a stanovenie zvyškovej koncentrácie neoznačeného peptidu bolo 

vykonané metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na zariadení Agilent 1260 

(Agilent Technologies, USA) na obrátených fázach s použitím kolóny Zorbax Eclipse Eclipse 

Plus C18, 4,6 x 250 mm, 5µm (InfinityLab, USA). Mobilná fáza A pozostávala z vodného 

roztoku kyseliny trifluóroctovej (10 mmol/L) a 5 % (V/V) acetonitrilu. Mobilná fáza B 

obsahovala roztok CF3COOH (10 mmol/L) v acetonitrile. Zmena obsahu organického 

rozpúšťadla v mobilnej fáze počas separácie bola programovaná podľa tabuľky 1. 

 

Tab. 1. Gradient mobilnej fázy  

 

čas [min] obsah B [%] prietok [ml/min] 

0,0 5,0 0,1 

0,5 5,0 1,0 

13,5 75 1,0 

14 5,0 0,1 



 

839 
 

Výsledky a diskusia 

Reakcia modifikovaných peptidov s rádioizotopmi kovov prebieha podľa schémy 

uvedenej na Obr. 2. Princípom je komplexotvorné vychytávanie kovového katiónu z roztoku 

pomocou komplexačnej koncovej časti peptidového konjugátu. Rýchlosť reakcie ako aj 

ustaľovanie rovnováhy, rovnako ako aj účinnosť vychytávania kovového iónu sa riadi 

zákonitosťami bežných komplexotvorných reakcií. Najväčší vplyv vykazuje pH prostredia 

a koncentrácia peptidového konjugátu (priamo úmerná množstvu komplexačných centier).  

Ďalším prídavným faktorom, ktorý môže ovplyvniť úspešnosť vychytávania rádiokovov je 

veľkosť a typ peptidového reťazca. Voľné aminokyselinové zvyšky môžu nešpecificky viazať 

kovové ióny.  

 

 
 

Obr. 2. Reakcie peptidového konjugátu s rádiofarmaceutickým prekurzorom 

1 – Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) 2- 64Cu-DOTA-PSMA-617 
 

V experimentálnych zostavách sme pracovali so sériami roztokov s rôznymi 

množstvami pridaného peptidového konjugátu. Kinetika viazania 64Cu2+ do peptidového 

komplexu sa sledovala v 5 min. intervaloch, meraním 3 µl podielu reakčnej zmesi pomocou 

TLC.  

 

 
 

Obr. 3. Ukážkový TLC chromatogram zo značenia peptidu PSMA-617 

A – 5 min po pridaní peptidového konjugátu, 1 – 64Cu-DOTA-PSMA, 2 – 64Cu2+ 
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Obr. 4. Ukážkové TLC chromatogramy zo značenia peptidu PSMA-617 

B – 15 min po pridaní peptidového konjugátu, 1 – 64Cu-DOTA-PSMA  

 

 

 
Obr. 5. Účinnosť reakcie peptidového konjugátu s rádiofarmaceutickým prekurzorom 

 

Záver 

Aplikácia rádioaktívne značených peptidových rádiofarmák pre včasnú diagnostiku 

nádorových ochorení vždy prináša so sebou aj radiačnú záťaž pacientov. Cieľom zvýšenia 

bezpečnosti  aplikovaných liekov s obsahom rádioizotopov kovov je dosiahnutie najnižších 

možných zostatkových koncentrácií voľného katiónu pre zabránenie vyviazania v necieľových 

orgánoch. Pre získanie presných a ostrých obrazov s dobrým rozlíšením z PET-CT vyšetrení 

je potrebné dosiahnuť vysoké podiely peptidových komplexov s kovmi a nízkymi obsahmi 

voľného peptidu. Výsledky nášho výskumu poukazujú na optimálne množstvo 40 – 50 µg 
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peptidového konjugátu PSMA-617 a 50 – 60 µg peptidového konjugátu PSMA I&T pri značení 

rádiofarmaceutickým prekurzorom s objemovou aktivitou 0,37 – 0,5 GBq/ml. Zistené 

optimálne množstvá peptidov sa môžu mierne líšiť pre rôzne výrobne šarže [64Cu]CuCl2, v 

závislosti od jeho aktuálnej špecifickej aktivity.  
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Abstract 

HPLC-FLD analysis of oligosaccharides in urine of patients with alpha-mannosidosis 

Oligosaccharides from urine of six patients suffering from alpha-mannosidosis were purified using SPE 

columns and labeled with fluorescent tag 2-aminobenzamide. Disease-specific biomarkers (Man2GlcNAc to 

Man9GlcNAc) were detected by MALDI-TOF mass spectrometry. Samples were subjected to HPLC separation 

on HILIC column and fluorescence detection at 430 nm. The identity of peaks was determined by MALDI-TOF. 

Oligosaccharides of interest were grouped according to their mannose unit count and quantified relative to the 

total biomarkers content. Good separation of oligosaccharides based on their size was achieved. Man2GlcNAc 

and Man5GlcNAc were the most abundant in all samples. The presented method will be utilized to determine 

enzyme therapy progression by measuring biomarker level changes in patients treated with velmanase alfa. 

 

Keywords: alpha-mannosidosis; HPLC; fluorescence detection; oligosaccharides; MALDI-TOF  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Alfa-manozidóza (AM) je vzácna, autozómovo recesívna dedičná lyzozomálna porucha 

s odhadovanou prevalenciou 1:500 000 živonarodených detí. Prvý krát bola popísaná v 

roku 1967. Toto ochorenie je spôsobené zníženou aktivitou lyzozomálneho enzýmu 

α-D-manozidázy (EC 3.2.1.24) ako výsledok heterogénnych mutácií v géne MAN2B1. Tento 

enzým katalyzuje hydrolýzu α-(1-2)-, α-(1-3)- a α-(1-6)-manozidových väzieb v dráhe 

lyzozomálnej degradácie N-oligosacharidov glykoproteínov. Jeho znížená aktivita spôsobuje 

akumuláciu vysokomanózových oligosacharidov (OGS) vo všetkých tkanivách. Podľa 

závažnosti príznakov, medzi ktoré patria napr. imunodeficiencia, mentálna retardácia, poruchy 

sluchu a motorické poruchy, sa AM delí na tri klinické formy s miernym (Typ 1), stredne 

závažným (Typ 2) až závažným priebehom (Typ 3) [1, 2]. 

Diagnostika AM je založená na kolorimetrickom, resp. fluorimetrickom stanovení 

aktivity lyzozomálnej α-D-manozidázy v leukocytoch. Prítomnosť charakteristických OGS 

v moči je možné potvrdiť použitím tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia (HPLC), hmotnostná spektrometria (MS) a nukleárna magnetická 
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rezonancia (NMR) umožňujú v porovnaní s TLC rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku, nízku 

spotrebu vzorky a odlíšenie rôznych typov lyzozomálnych ochorení. Diagnózu je pre vylúčenie 

falošnej pozitivity vhodné potvrdiť genetickou analýzou [1, 3, 4]. 

Medzi najviac využívanú metódu liečby AM patrí transplantácia kostnej drene, ktorá je 

spojená s rizikami, napr. anémiou a pľúcnymi problémami. V roku 2018 bolo Európskou 

liekovou agentúrou schválené používanie dlhodobej enzýmovej terapie ľudskou 

rekombinantnou α-manozidázou velmanase alfa. Táto terapia efektívne zlepšuje obraz 

glykobiomarkerov a spomaľuje progresiu ochorenia [1, 5]. 

Cieľmi práce boli optimalizácia prípravy vzoriek, fluorescenčného značenia 

a podmienok HPLC analýzy, priradenie štruktúr k jednotlivým chromatografickým píkom 

a kvantifikácia charakteristických OGS v moči pacientov s alfa-manozidózou. Použitie 

HPLC-FLD je v dôsledku nízkeho vplyvu externých faktorov v porovnaní s laserovou 

desorpčnou ionizačnou hmotnostnou spektrometriou s detektorom doby letu (MALDI-TOF) 

vhodnejšie pre kvantitatívne analýzy. Kombináciou týchto metód je možné získať kompletné 

kvalitatívne a kvantitatívne dáta pri analýze OGS. Výsledky práce budú po zavedení 

enzýmovej terapie na Slovensku slúžiť ako podklad pre monitorovanie jej účinnosti na základe 

zmien obsahu glykobiomarkerov v moči. 

 

Materiál a metódy 

Pre analýzu OGS bolo vybraných šesť vzoriek moču pacientov s α-manozidózou, ktoré 

poskytol Národný ústav detských chorôb. Roztoky analytických štandardov maltotetraózy 

(Hex4) a maltohexózy (Hex6) (Elicityl, Francúzsko) boli využité na kalibráciu a výpočet 

limitov kvantifikácie a detekcie. Zo vzoriek moču bolo odobrané množstvo zodpovedajúce 

10 µg kreatinínu a zriedené ultračistou vodou na výsledný objem 1 ml. Z roztokov štandardov 

(cm = 5 mg.ml-1) bolo odobraných 10 µl a doplnených vodou na objem 1 ml. Vzorky boli po 

zriedení prečistené použitím kolón pre extrakciu na pevnej fáze (SPE) so 100 mg náplňou 

Supelclean LC-18 (reverzná fáza) a následne Supelclean ENVI-Carb PGC (grafitizovaný 

neporózny uhlík). Eluát bol vysušený vo vákuovom centrifugačnom koncentrátore. 

Vysušené vzorky boli podrobené fluorescenčnému značeniu pomocou 

2-aminobenzamidu (2-AB). Zmes na značenie bola pripravená rozpustením 5 mg 2-AB 

v 100 µl zmesi ľadovej kyseliny octovej a dimetylsulfoxidu (DMSO) v pomere 3:7 a pridaná 

k 6 mg kyanobórohydridu sodného (NaBH3CN). Vzorky boli rozpustené v 5 µl zmesi na 

fluorescenčné značenie a inkubované v tme tri hodiny pri teplote 65°C. Po inkubácii boli 

vzorky zriedené 700 µl acetonitrilu (ACN) a nadbytok značky bol odstránený prečistením 
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pomocou Strata NH2 (55 µm, 70 Å, 50 mg) 96-jamkovej platne na princípe hydrofilnej 

interakčnej chromatografie (HILIC). Eluát bol vysušený vo vákuovom centrifugačnom 

koncentrátore a rozpustený v 100 µl vody. Vzorka negatívnej kontroly bola spracovaná 

rovnakým spôsobom. 

Na MALDI platňu bolo nanesených 0,7 µl fluorescenčne označenej vzorky s 0,7 µl 

roztoku matrice (kyselina 2,5-dihydroxybenzoová v TA30 s 1 mM NaOH, cm = 20 mg∙ml-1). 

Po uschnutí boli všetky vzorky analyzované pomocou MALDI-TOF/TOF hmotnostného 

spektrometra UltrafleXtreme II (Bruker Daltonics, Nemecko) v reflektrónovom pozitívnom 

iónovom móde v rozsahu 500-3000 m/z. Spektrá boli spracované softvérom FlexAnalysis 3.4 

(Bruker Daltonics, Nemecko) a vyhodnotené softvérom GlycoWorkbench 2.1 

(http://www.eurocarbdb.org/). 

Oligosacharidy boli analyzované použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 

s fluorescenčnou detekciou (HPLC-FLD) metódou podľa Hanić et al. [6]. Chromatografická 

separácia prebiehala v HPLC systéme Accela (Thermo Fisher Scientific, USA) na HILIC 

kolóne ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, (1.7 µm, 2.1 mm x 150 mm) pri teplote 

60°C v gradientovej elúcii dvoch mobilných fáz (MF): A – 100 mmol·dm-3 mravčan amónny 

(pH 4) a B – ACN. Fluorescenčný detektor Dionex UltiMate 3100 (Thermo Fisher Scientific, 

USA) bol nastavený na excitačnú vlnovú dĺžku 250 nm a emisnú vlnovú dĺžku 430 nm. 

Vzorky boli pred nástrekom zriedené desaťnásobne a dvestonásobne zmesou 

70% MF B:30% MF A. Pred analýzou bola kolóna ekvilibrovaná dve minúty v 90% MF B 

s prietokom 0,4 ml∙min-1. Po nástreku 10 µl vzorky bol počas 2 min znížený podiel MF B na 

80%. V čase od 2 do 36 min klesal podiel MF B na 65%. Následne bol v priebehu minúty 

znížený prietok na 0,25 ml∙min-1. Kolóna bola regenerovaná znížením na 0% MF B počas 

jednej minúty a dvojminútovou izokratickou elúciou. Po regenerácii bol počas 4 min zvýšený 

podiel MF B na 90%, nasledovaný postupným zvýšením prietoku na 0,4 ml∙min-1 počas 3 min. 

Všetky vzorky boli analyzované v dvoch technických opakovaniach. Bol zhotovený 

kalibračný rad maltotetraózy a maltohexózy s koncentráciou 5, 10, 50, 100, 150 

a 200 nmol·dm-3 a zmeraný v troch opakovaniach. Získané chromatogramy boli vyhodnotené 

použitím softvéru Chromeleon 7.2.10 (Thermo Fisher Scientific, USA). 

Pre priradenie štruktúr k píkom v chromatograme boli frakcie eluátu z HPLC postupne 

zachytené do mikroskúmaviek, odparené na vákuovom centrifugačnom koncentrátore, 

rozpustené v 3 µl LC-MS vody a analyzované MALDI-TOF/TOF postupom uvedeným vyššie. 
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Výsledky a diskusia 

Fluorescenčne značené OGS vo vzorkách pacientov a negatívnej kontroly boli 

analyzované MALDI-TOF hmotnostnou spektrometriou. Reprezentatívne spektrá vzorky 

pacienta a negatívnej kontroly sú znázornené na Obr. 1. Vo všetkých vzorkách pacientov boli 

detegované OGS charakteristické prítomnosťou dvoch až deviatich manózových jednotiek 

a jedného N-acetylglukózamínu (Man2GlcNAc – Man9GlcNAc). Ich zloženie bolo potvrdené 

MALDI-TOF/TOF tandemovou MS, presné štruktúry nebolo touto metódou možné určiť. 

Vyobrazené štruktúry boli k píkom priradené na základe literatúry [7, 8]. Vo vzorke negatívnej 

kontroly neboli detegované vysokomanózové OGS, obsahovala iba bežne prítomné OGS zo 

stravy. Nízka miera kontaminácie a neprítomnosť neoznačených sacharidov poukazuje na 

vysokú efektivitu prečistenia a značenia vzoriek.  

 

 
 

Obr. 1. MALDI-TOF spektrá a) vzorky pacienta 2; b) negatívnej kontroly priradené štruktúry sú 

dominantné formy podľa literatúry [7, 8];  

legenda: ● – manóza (Man), ■ – N-acetylglukózamín (GlcNAc) 

 

Na základe meraní kalibračných radov Hex4 a Hex6 boli z rovníc regresnej priamky 

vypočítané limity detekcie (LOD) a limity kvantifikácie (LOQ) HPLC-FLD metódy: LOD 

(Hex4) = 0,986 nmol·dm-3; LOQ (Hex4) = 2,99 nmol·dm-3; LOD (Hex6) = 0,585 nmol·dm-3; 

LOQ (Hex6) = 1,77 nmol·dm-3. MALDI-TOF/TOF analýzou HPLC eluátu vzorky pacienta 2 

boli k skupinám chromatografických píkov priradené dominantné štruktúry príslušných OGS 

(Obr. 2). Pri analýze vzoriek pacientov bola dosiahnutá dobrá kolónová separácia na základe 

veľkosti molekúl. Chromatografické profily vzoriek sa navzájom takmer neodlišovali, čo je 

v súlade s MS meraniami. S rozličnou účinnosťou boli separované aj jednotlivé izoméry, ich 
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presnú štruktúru však nebolo možné určiť. Jednotlivé píky navyše môžu zodpovedať viacerým 

izomérom. Z tohto dôvodu boli OGS kvantifikované iba relatívne ako pomer k celkovému 

obsahu (Tab. 1). Percentuálne zastúpenie OGS bolo medzi vzorkami podobné. Pomery OGS 

sú s výnimkou vzorky pacienta 4 v súlade s MALDI-TOF meraniami. Oboma metódami bol 

ako najviac zastúpený OGS stanovený Man2GlcNAc, čo koreluje s literatúrou [8, 9]. 

 

 
 

Obr. 2. Chromatogram vzorky pacienta 2 píky v jednotlivých rámoch zodpovedajú polohovým izomérom; 

priradené štruktúry sú dominantné formy podľa literatúry [7, 8]; pri píku Man2GlcNAc bola dosiahnutá 

saturácia detektora, tento OGS bol kvantifikovaný z dvestonásobne riedených vzoriek 

legenda: ● – manóza (Man), ■ – N-acetylglukózamín (GlcNAc) 

 

Tab. 1. Percentuálne zastúpenie oligosacharidov vo vzorkách pacientov 

 

pacient č. 
Man2 

GlcNAc 

Man3 

GlcNAc 

Man4 

GlcNAc 

Man5 

GlcNAc 

Man6 

GlcNAc 

Man7 

GlcNAc 

Man8 

GlcNAc 

1 34,0 6,26 13,1 18,8 13,1 9,14 5,63 

2 36,2 4,92 11,8 20,8 12,6 8,50 5,15 

3 34,4 6,59 13,5 20,6 12,6 7,70 4,56 

4 20,1 10,6 17,3 27,5 14,1 6,97 3,53 

5 49,6 6,52 9,63 14,7 9,25 6,49 3,88 

6 39,0 6,64 14,0 19,6 11,2 6,25 3,38 

 

Záver 

V práci bola optimalizovaná metodika fluorescenčného značenia oligosacharidov 

z moču 2-aminobenzamidom, ich separácia a kvantifikácia využitím kvapalinovej 

chromatografie s fluorescenčnou detekciou. Hmotnostnou spektrometriou bola v moči 

pacientov s alfa-manozidózou potvrdená prítomnosť oligosacharidových biomarkerov 

typických pre toto ochorenie (Man2GlcNAc až Man9GlcNAc). Značené vzorky boli úspešne 
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chromatograficky separované a boli vypočítané relatívne zastúpenia jednotlivých skupín 

oligosacharidov, líšiacich sa počtom manózových jednotiek v molekule. Najvyšší relatívny 

obsah bol detegovaný pri biomarkeroch Man2GlcNAc a Man5GlcNAc. Identity 

chromatografických píkov boli určené využitím MALDI-TOF/TOF. Profil oligosacharidov, 

ako aj ich relatívny obsah sú v súlade s publikovanou literatúrou. 

HPLC-FLD metóda je vhodná pre kvantifikáciu vďaka nízkemu vplyvu externých 

faktorov, spoľahlivej separácii, vysokej citlivosti, linearite, selektivite a možnosti 

automatizácie. Nevýhodou metódy je, že neposkytuje žiadne štruktúrne informácie, preto je 

pre presnú identifikáciu analytov v píkoch nutné kombinovať HPLC s MS metódami. 

Prezentovaná metóda analýzy bude po ďalšej optimalizácii využitá na monitorovanie účinnosti 

enzýmovej terapie alfa-manozidózy kvantifikáciou glykobiomarkerov v moči. Kombinácia 

HPLC s tandemovou hmotnostnou spektrometriou s ionizáciou elektrosprejom (ESI-MS/MS) 

by umožnila vysoko selektívnu kvantifikáciu oligosacharidov nielen vo vzorkách pacientov 

s alfa-manozidózou, ale aj s inými lyzozomálnymi poruchami či poruchami glykozylácie. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci projektu s 

registračným číslom 2019/7-CHÚSAV-4, APVV-18-0336, a grantom VEGA 2/0060/21. Táto 

práca vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná štruktúra pre projekt 
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Abstract 

Photoredox radical cyclizations 

Photoredox reactions are light driven reactions, in which photons are responsible for the excitation of 

a photocatalyst. Once excited, the single electron redox reaction between the photocatalyst and the substrate takes 

place. This way, a reactive particle with an unpaired electron, a radical, is created and prepared for further 

reactions within the reaction mixture. The studied reactions are radical additions to multiple bonds, which can 

further engage in a cyclization reaction. We performed the reactions of the derivates of methacrylic and propionic 

acids, forming bicyclic heterocyclic compounds with either fused rings or spirocycles, depending on the 

regioselectivity of the reaction. To catalyse these reactions we used Eosin Y and [Ru(bpy)3Cl2].6H2O as 

photocatalysts. 

 

Keywords: catalysis; photoredox; radical; cyclization  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedným z odvetví chémie, ktorému je v súčasnosti venovaná pozornosť je fotokatalýza, 

ktorá je z dôvodu používania svetla ako obnoviteľného zdroja energie zaradená k metódam 

zelenej chémie. Dôležitou časťou fotokatalytického procesu je fotokatalyzátor. Môže to byť 

komplex prechodného prvku, organická molekula alebo polovodič. Je to častica, ktorej elektrón 

je excitovaný po ožiarení svetlom. Po excitácii fotokatalyzátora dochádza medzi ním 

a reaktantom k jednoelektrónovému redoxnému deju, čo vedie k vzniku radikálu. Ten môže 

potom iniciovať následné reakcie [1]. 

Z rôznych druhov radikálových reakcií je táto práca zameraná na radikálové cyklizácie 

– reakcie, kde najprv dôjde k adícii radikálu na násobnú väzbu a súčasnému vytvoreniu 

radikálu na opačnej strane väzby a následne k cyklizácii – ataku π-elektrónov (napríklad aj z 

aromatického skeletu) na novovzniknutý radikál (Obr. 1.). 
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Obr. 1. Radikálové cyklizácie derivátov propiolových kyselín  

 

Pri takejto cyklizácii existujú dve možnosti uzavretia nového cyklu. Prvá je orto-

cyklizácia, teda taká, kde novovzniknutý radikál 2 atakuje aromatický uhlík, ktorý susedí 

s uhlíkom s naviazaným derivátom propiolovej kyseliny za vzniku nového 6-členného cyklu. 

Ak je na atakovanom uhlíku vodík, tak po jednoelektrónovej oxidácii dochádza k odštiepeniu 

H+ a obnoveniu konjugácie, čo je aj hnacou silou tejto cyklizácie. 

Druhou možnosťou je ipso-cyklizácia, kde novovzniknutý radikál 2 atakuje uhlík 

aromatického jadra, na ktorom je heteroatóm, cez ktorý je na jadre naviazaný derivát 

propiolovej kyseliny. Takto vzniká nový 5-členný spirocyklus a zaniká konjugácia pôvodného 

aromatického jadra. Hnacou silou takejto cyklizácie je stabilizácia radikálu a po oxidácii aj 

katiónu +M efektom skupiny naviazanej v para-polohe. To, ktorá z týchto dvoch možností 

cyklizácie prebehne teda závisí od substituentov [2]. 

Našim cieľom je preskúmať možnosti tvorby nových zlúčenín založené na tomto 

mechanizme, pričom ako prekurzory vhodné pre cyklizáciu využijeme estery a tioestery 

kyseliny propiolovej a metakroyl amidy.  

 

Materiál a metódy 

Všetky použité organické chemikálie boli zakúpené od dodávateľov Sigma Aldrich, 

Merck, Acros, Alfa Aesar a s výnimkou metakroyl chloridu boli použité bez ďalšieho čistenia. 

Rozpúšťadlá a anorganické chemikálie boli zakúpené od firmy Mikrochem a sušené 

rozpúšťadlá pre syntézy boli sušené za refluxu na vhodných sušiacich činidlách – CaH2 pre 

sušenie DCM, Na v prítomnosti benzofenónu ako indikátora pre sušenie THF – a oddelené 

jednoduchou destiláciou. 
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Produkty boli separované flash chromatografiou pomocou prístrojov Büchi na 12g 

silikagélových kolónach s veľkosťou častíc 15 – 40 μm. TLC analýzy boli vykonávané na 

Merck TLC platničkách s UV indikátorom a na MS analýzy bol použitý spektrometer značky 

Advion v móde TLC-MS. 

Na zisťovanie štruktúry produktov bol použitý NMR prístroj značky Varian 

s pracovnou frekvenciou 400 MHz pre meranie 1H spektier (100 MHz pre meranie 13C spektier) 

so SiMe4 ako vnútorným štandardom. IČ spektrá boli získané pomocou FTIR systému Agilent 

radu Cary 600. 

 

Výsledky a diskusia 

Najprv sme si pripravili východiskové látky pre fotochemické reakcie. Pri týchto 

syntézach sme vychádzali z návodov z dostupných článkov. Esterifikáciu kyselinou 

propiolovou sme vykonali pomocou DCC ako aktivačného činidla. Výťažky p-

metoxyfenylesteru a tioesteru kyseliny propiolovej 9b a 9c boli v zhode s literatúrou, v prípade 

esteru 9a bol náš výťažok výrazne nižší (Obr. 2.) [3]. 

 

 
 

Obr. 2. Príprava esterov a tioesterov kyseliny propiónovej 

Reakčný čas a výťažky reakcií: 9a produkt 4 dni,  9%; 9b produkt 3 dni, 84%, 9c produkt 4 dni, 72% 

 

Syntéza metakrylového amidu 12 sa ukázala byť problematickou. Napriek tomu, že táto 

reakcia je dobre popísaná v literatúre, naše pokusy neviedli k úspechu a dostávali sme 

neseparovateľné zmesi produktov. Po analýze východiskových látok a porovnaní NMR spektra 

metakroyl chloridu 11 s literatúrou sme zistili, že vznik nežiadúcich produktov je spôsobený 

nízkou čistotou metakroyl chloridu. NMR spektrum ukázalo na prítomnosť produktov 

degradácie – najmä dimérov, ktoré tvorí po dlhšej dobe aj napriek uskladneniu pri nízkej teplote 

a ich vznik bol už v literatúre popísaný [4]. Z tohto dôvodu sme ho destilovali a z čistého 

metakryloyl chloridu 11 sme následne syntetizovali metakrylový amid 12 (Obr. 3.) [5]. 

 



 

851 
 

 
 

Obr. 3. Príprava metakrylového amidu  

Reakčný čas 3 dni, výťažok 21% 

 

Alkín 15 sme pripravovali Sonogashirovou reakciou podľa dostupnej literatúry, 

s rozdielom použitia brómderivátu namiesto jódderivátu ako východzej látky (Obr. 4.) [6]. 

 

 
 

Obr. 4. Príprava 1-fenyl-2-o-tioanizolylacetylénu 

Reakčný čas 24 hod, výťažok reakcie 69% 

 

Zo zdrojov radikálov použitých vo fotochemických reakciách sme pripravovali len 

diazóniovú soľ 17, ostatné boli komerčne dostupné. Soľ sme pripravili diazotačnou reakciou 

podľa štandardného postupu pre diazotácie (Obr. 5.). 

 

 
 

Obr. 5. Príprava diazóniovej soli 

Reakčný čas 30 min, výťažok reakcie 57% 

 

Pripravené východiskové látky sme následne podorobili fotoredoxným cyklizáciám. 

Ako fotokatalyzátory sme testovali Eozín Y a [Ru(bpy)3Cl2]. Cyklizácia metakrylového amidu 

12 prebehla s bromopentafluorobenzénom 18 a rodanidom amónnym v prítomnosti K2S2O8 

ako terminálneho oxidantu s obidvoma katalyzátormi len za vzniku stôp produktu 19a, 19b 

a s rodanidom a vzdušným kyslíkom ako terminálnym oxidantom neprebehla vôbec (Obr. 6.). 

Pri reakciách s rodanidom vznikala vo všetkých prípadoch neznáma oranžová zrazenina. 
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Obr. 6. Radikálové cyklizácie metakrylového amidu 

Výťažky reakcií: pre produkt 19a za katalýzy eozínom Y (t = 17 hod) stopový, za katalýzy [Ru(bpy3)Cl2].6H2O 

(t = 17 hod) stopový, pre produkt 19b s terminálnym oxidantom K2S2O8 za katalýzy eozínom Y ( t = 24 hod) 

stopový, za katalýzy [Ru(bpy3)Cl2].6H2O (t = 24 hod) stopový, s terminálnym oxidantom vzdušným kyslíkom 

za katalýzy eozínom Y (t = 18,5 hod) bez reakcie, za katalýzy [Ru(bpy3)Cl2].6H2O (t = 18,5 hod) bez reakcie 

 

Najvyšší výťažok z fotochemických reakcií mala reakcia esteru kyseliny propiolovej 

9b, avšak v tomto prípade neprebehla očakávaná cyklizácia. Adícia radikálu na trojitú väzbu 

prebehla, no ďalším krokom reakcie bolo odtrhnutie vodíka z trietylamínu, čím sa vytvoril 

produkt 21 (Obr. 7.). Táto reakcia prebehla lepšie s rubídiovým katalyzátorom ako s eozínom. 

Reakciu sme skúšali aj bez trietylamínu, avšak v jeho absencii neprebehla vôbec. Toto je 

zrejme spôsobené nízkou redukčnou silu fotokatalyzátora v jeho excitovanom stave v 

neprítomnosti trietylamínu. 

 

 
 

Obr. 7. Fotokatalytická reakcia esteru kyseliny propiolovej 

Výťažky reakcií: v prítomnosti Et3N (2 ekv.) a eozínu Y ako katalyzátora (t = 16 hod) stopový, Et3N (2 ekv.) 

a [Ru(bpy3)Cl2].6H2O (t = 16 hod) 8%, bez Et3N v prítomnosti eozínu Y ako katalyzátora (t = 18 hod) bez 

reakcie, bez Et3N v prítomnosti [Ru(bpy3)Cl2].6H2O ako katalyzátora (t = 18 hod) bez reakcie 

 

Ďalšia reakcia so stopovým výťažkom v prítomnosti oboch katalyzátorov bola reakcia 

tioesteru kyseliny propiolovej 9c s diazóniovou soľou 17 (Obr. 8.). V tomto prípade vzniklo 

malé množstvo komplikovanej zmesi produktov, ktorú sme nedokázali od seba oddeliť. 
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Obr. 8. Cyklizácia tioesteru kyseliny propiolovej 

Použité katalyzátory: eozín Y (t = 17 hod),  [Ru(bpy3)Cl2].6H2O (t = 17 hod) 

 

Z reakčných zmesí reakcií, ktoré neprebehli, prípadne prebehli len za vzniku stôp 

produktu sme chromatograficky naspäť izolovali východiskové látky. 

 

Záver 

Uvedenými postupmi sme pripravovali východiskové látky a uskutočňovali 

fotochemické reakcie. Príprava východiskových látok bola vo väčšine prípadov porovnateľná 

s literatúrou, z ktorej sme vychádzali. Na druhej strane, fotochemické reakcie neprebehli podľa 

našich očakávaní. Jediná z nich, ktorá nemala stopový, ale merateľný výťažok nebola 

radikálová cyklizácia. Touto reakciou sa nám však podarilo pripraviť doposiaľ neopísanú látku 

5. Tejto reakcii sa plánujeme venovať naďalej a otestovať ju v prítomnosti fotoredoxného 

katalyzátora s vyšším redoxným potenciálom (Ir(ppy)3). 
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Abstract 

Chromone scaffold in coordination compounds of Cu(II) 

Novel monobasic tridentate ONO donor ligand was synthesized from the condensation reaction of  

6-methyl-4-oxo-4H-chromene-3-carboxaldehyde with N-(p-tolyl)semicarbazide. Reaction of the ligand with the 

copper(II) ions in a presence of nitrate and chloride anions afforded complexes whose formation in the methanolic 

solution has been confirmed by UV-Vis spectroscopy. The metal ions and semicarbazone ligand can form 

complexes with 1:1 metal-to-ligand stoichiometry. The limit of detection (LOD) for Cu(II) was calculated to be 

1.12 nM and 2.95 nM, respectively. The intrinsic binding constants of ligand with Cu(II) ion were 7,36 ‧ 105 M–1  
and 4,33 ‧ 105 M–1, respectively. Complex formed with nitrate salt was obtained in a green powder form. A single 

crystal has not been obtained yet. FT-IR analysis revealed the coordination of ligand azomethine nitrogen, ring 

carbonyl oxygen and semicarbazide oxygen atoms. 

 

Keywords: chromone; semicarbazone; coordination compounds; copper complexes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Chromóny sú skupinou prirodzene rozšírených heterocyklických zlúčenín, ktorých 

štruktúrnou podjednotkou je 4H-chromén-4-ón (chromón; obr. 1). Bohatým zdrojom 

chromónov v prírode sú rastliny (Aloe, Polligonum) a niektoré rody húb (Aspergillus, 

Penicillium). Molekulám s chromónovou podjednotkou sa v poslednej dobe venuje v literatúre 

značná pozornosť. Dôvodom je ich široké spektrum biologických aktivít [1].  

 

 
 

Obr. 1. Schematické znázornenie štruktúry 4H-chromén-4-ónu 
 

Reakciou 4-oxo-4H-chromén-3-karbaldehydu s vhodným semikarbazidom vznikajú 

semikarbazóny, ktoré majú potenciál koordinovať sa na katióny prechodných prvkov. Ich 

biologická aktivita súvisí so schopnosťou tvoriť cheláty s iónmi kovov ako Cu2+, Zn2+ alebo 

Ni2+. Izolovaný semikarbazónový ligand vystupuje v tuhom skupenstve vo forme oxo-

tautoméru. Ligand je tridentátny a koordinačná väzba vzniká medzi iónom 
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kovu, karbonylovými kyslíkmi a azometínovým dusíkom. V niektorých prípadoch koordinácii 

predchádza premena ligandu na enol-tautomérnu formu a následná deprotonizácia (obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Mechanizmus vzniku komplexu so zmenou tautomérnej formy [1, 2] 

 R = Ph, H 
 

Komplexy tohto typu najčastejšie vznikajú pri ekvimolárnych množstvách reaktantov. 

Mierny nadbytok anorganickej soli pozitívne ovplyvňuje možnosť koordinácie ligandu na 

centrálny atóm. Pri príprave sú používané bežné organické rozpúšťadlá. Množstvo vzniknutého 

komplexu v roztoku ovplyvňuje teplota a časový interval, počas ktorého sa mieša reakčná 

zmes. Komplexy z reakčných systémov vypadávajú v podobe zelenej kryštalickej alebo 

práškovej látky. Produkty sú charakterizované RTG difrakčnou analýzou z monokryštálu, 

prípadne nepriamo prostredníctvom spektrálnych metód [2, 3]. 

Cieľom tejto práce je preskúmanie možnosti prípravy komplexu reakciou vybraného 

ligandu ((E)-1-(6-metyl-4-oxo-4H-chromén-3-karbaldehyd)-4-(p-tolyl)semikarbazónu, obr. 3) 

s meďnatým katiónom; produkty charakterizovať spektrálnymi metódami a v prípade prípravy 

vhodného monokryštálu – určiť štruktúru komplexu. 

 

 
 

Obr. 3. Štruktúra ligandu 

 

Materiál a metódy 

Ligand bol pripravený trojstupňovou syntézou podľa nasledujúcej schémy (obr. 4). 

Pripravený ligand a jednotlivé medziprodukty boli identifikované 1H NMR spektroskopiou a 

13C NMR spektroskopiou (Varian NMR System 600 MHz pre 1H NMR a 125 MHz pre 

13C NMR). Čistota produktov bola overovaná meraním teploty topenia na Kofflerovom bloku. 

Ligand a pripravené koordinačné zlúčeniny boli podrobené FT-IR analýze. Infračervené 

spektrá boli merané v tuhej fáze metódou ATR na prístroji Nicolet FT-IR 6700, na ZnSe 
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kryštáli s polopriepustným zrkadlom z KBr a detektorom DLaTGS v oblasti od 650 cm–1 do  

4 000 cm–1 pri laboratórnej teplote.  

 

 
 

Obr. 4. Reakčná schéma prípravy ligandu a jeho medziproduktov 

 

Východiskové látky použité na syntézu kľúčových medziproduktov pri príprave 

ligandu a syntézu komplexov pochádzajú z komerčných zdrojov (Merck, Centralchem, 

Mikrochem, Acros Organics). 6-Metyl-4-oxo-4H-chromén-3-karbaldehyd bol syntetizovaný 

podľa literárneho postupu [4]. 

Interakčné štúdie medzi ligandom a meďnatým katiónom boli uskutočnené 

prostredníctvom UV-Vis spektrofotometrie (dvojlúčový UV-Vis spektrofotometer  

Jasco V-530). Sledovali sa zmeny v absorpčnom spektre ligandu (c = 20 μmol ‧ dm–3) vplyvom 

zvyšujúcej sa koncentrácie Cu(NO3)2 ‧ 3 H2O a CuCl2 ‧ 2 H2O (c = 60 μmol ‧ dm–3). Všetky 

merania boli uskutočnené pri teplote 25 °C v metanole v kremennej kyvete s d = 1 cm 

v rozsahu vlnových dĺžok 200 – 500 nm. Sila väzby medzi ligandom a Cu2+ bola 

kvantifikovaná pomocou väzbovej konštanty Ka, ktorá bola vypočítaná podľa vzťahu [5]: 

1

A
 = 

1

Amax

+
1

Ka ∙ [C] ∙ Amax

 [I.] 

 

Zo závislosti 1/Ax − A0 od 1/[Cu2+] bola z rovnice priamky (y = ax + b) vypočítaná 

hodnota Ka ako podiel smernice priamky a konštantného člena: 

Ka = 
a

b
 [II.] 

Limit detekcie bol vypočítaný pomocou nasledujúceho matematického vzťahu: 
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LOD = σ ∙ 
Sb

S
 [III.] 

Interakčný pomer látkových množstiev ligandu a Cu2+ katiónu bol stanovený metódou 

kontinuálnych variácii. Pripravili sme jedenásť roztokov s rôznymi mólovými frakciami 

ligandu (od 0 do 100 % vzhľadom na roztok príslušnej soli) a celkovým objemom 5 mL, 

pričom platí: 

ctot.= c(M) + c(L) = konšt. [IV.] 

c(M)

c(L)
 = 

x

1 − x
 [V.] 

 Vo všeobecnosti bolo uskutočnených 21 syntéz komplexov, z ktorých pri 13 bol 

použitý ako reaktant Cu(NO3)2 ‧ 3 H2O, pri zvyšných syntézach CuCl2 ‧ 2 H2O. Uskutočnené 

syntézy sa odlišovali množstvom použitých východiskových látok (0,05 – 10 mmol), ich 

vzájomným pomerom, typom použitého rozpúšťadla (MeOH, EtOH), jeho objemom (20 – 

400 mL) a podmienkami, pri ktorých bola reakcia uskutočňovaná (30 min – 9 h; 25 – 180 °C).  

 

Výsledky a diskusia 

Z výsledkov spektrofotometrických titrácií vyplýva, že pri kontinuálnom zvyšovaní 

koncentrácie meďnatých katiónov v roztoku ligandu dochádza k vzniku nového absorpčného 

pásu pri vlnovej dĺžke λ1 = 389 nm (s Cu(NO3)2) a λ2 = 395 nm (s CuCl2), čo by mohlo 

indikovať koordináciu ligandu na centrálny atóm medi. Toto nové absorpčné maximum v 

oboch prípadoch pravdepodobne predstavuje pás prenosu náboja LMCT (ligand-to-metal 

charge transfer), čo korešponduje s publikovanými údajmi. V prípade prítomnosti 

chloridových aniónov možno pozorovať posun vlnovej dĺžky absorpčného maxima pri λ2 = 

395 nm o 5 nm smerom k ultrafialovej oblasti spektra (hypsochrómny posun). V spektrách 

ligandu možno identifikovať aj intraligandové π→π∗ prechody aromatických častí molekuly 

(λ3 = 233 nm), n→π∗ elektrónové prechody v rámci karbonylovej a azometínovej skupiny (λ4 

= 278 nm) a π→π∗ prechody C=O hydrazónovej časti molekuly (λ5 = 306 nm) (obr. 5). 

Predpokladáme, že posuny, resp. strata týchto charakteristických pásov, zodpovedá koordinácii 

ligandu na centrálny atóm medi. UV-Vis spektrá naznačujú, že koordinácia chloridového 

aniónu na centrálny atóm je uprednostnená pred koordináciou molekúl rozpúšťadla. V prípade 

prítomnosti dusičnanového aniónu je vypočítaná hodnota väzbovej konštanty 7,36 ‧ 105 M–1; 

v prípade chloridového analógu mala väzbová konštanta hodnotu 4,33 ‧ 105 M–1. Tento 1,7-

násobný rozdiel v sile väzby môže indikovať preferenčnú koordináciu dusičnanového aniónu 
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v novovzniknutom komplexe. Izosbestický bod sa v oboch prípadoch nachádza pri vlnovej 

dĺžke približne λ6 = 341 nm. 

 

  
 

 

Obr. 5. UV-Vis elektrónové absorpčné spektrá ligandu 1 titrovaného roztokom  

Cu(NO3)2 ‧ 3 H2O (A) a CuCl2 ‧ 2 H2O (B) 

Koncentrácia ligandu v metanole bola 20 μmol ‧ dm–3, koncentrácia meďnatej soli v reakčnej zmesi bola 

kontinuálne zvyšovaná v intervale c = 0 – 54 μmol ‧ dm–3 

 

Najvyššia hodnota absorbancie bola pozorovaná po prídavku 1,2 ekvivalentu látkového 

množstva Cu(NO3)2 ‧ 3 H2O a 2,7 ekvivalentu látkového množstva CuCl2 ‧ 2 H2O. Ďalší 

prídavok anorganickej soli mal za následok pokles absorbancie, preto na výpočet limitu 

detekcie použité tieto hodnoty ako maximálne. Limit detekcie v prítomnosti NO3
–
 má hodnotu 

1,12 nM a v prítomnosti Cl– hodnotu 2,95 nM, čo korešponduje s literatúrou.  

Z grafickej závislosti absorbancie pri vlnovej dĺžke 389 nm od mólových frakcií 

ligandu bol zistený interakčný pomer látkových množstiev ligandu a Cu2+. Maximálna hodnota 

absorbancie bola pozorovaná v oboch prípadoch pri mólovej frakcii cca 0,5, čo pri tvorbe 

komplexu predstavuje interakčný pomer látkových množstiev ligandu a Cu2+ katiónu 1:1. 

 Optimálny pracovný  postup pri príprave komplexu z dusičnanu meďnatého je 

nasledovný: Definované množstvo ligandu rozpustíme v metanole (s = 95,8 mg/100 mL 

metanolu) miešaním pod refluxom pri teplote olejového kúpeľa približne 140 °C. K horúcemu 

roztoku ligandu pridáme metanolový roztok príslušnej soli tak, aby pomer látkových množstiev 

ligandu a soli nadobudol hodnotu min. 1:2. Reakčnú zmes necháme miešať pod refluxom po 

dobu min. 6 hodín pri teplote 80 °C. Po uplynutí času uskutočníme filtráciu za atmosférického 

tlaku pri laboratórnej teplote. Filtrát necháme kryštalizovať približne 7 dní pri laboratórnej 

teplote. Produkt vzniká vo forme tmavozeleného prášku.  

´ ´ 

(A) (B) 
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V IR spektrách komplexu pozorujeme posuny, príp. absencie charakteristických 

vibračných pásov ligandu (tab. 1), ktoré naznačujú koordináciu ligandu na ión Cu2+ 

prostredníctvom atómov kyslíka oboch karbonylových skupín a azometínového dusíka. 

Predpokladáme, že prázdne koordinačné miesta na centrálnom atóme budú obsadené 

molekulou vody alebo aniónom NO3
–. 

 

Tab. 2. Vlnočty významných funkčných skupín v IR spektre ligandu a komplexu [cm–1] 

 

 ligand komplex 

ν (C=Ochr.) 1676 – 

ν (C=O)  1634 1637 

ν (C=N) 1593 1608 

ν (O–H)  – 3304, 3359, 3390 

ν (N–H)  3244 3223 

 

Záver 

Kondenzácia 4-(p-tolyl)semikarbazidu so 6-metyl-4-oxo-4H-chromén-3-karbaldehy-

dom poskytuje tridentátny ligand, jeho reakciou s meďnatými soľami môžu vznikať farebné 

koordinačné zlúčeniny. Pozorovanie nového absorpčného pásu v UV-Vis spektrách pri 

zvyšujúcej sa koncentrácii soli naznačuje vznik komplexu v roztoku. Hodnoty vypočítaných 

väzbových konštánt zodpovedajú o stredne silnej afinite ligandu k Cu2+ katiónu. Výslednú 

hodnotu väzbovej konštanty ovplyvňuje anión použitej soli. Vzhľadom na to, že monokryštál 

zatiaľ nebol pripravený, spôsob koordinácie ligandu na centrálny atóm je možné predpokladať 

iba na základe výsledkov FT-IR analýzy.  

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Semwal, R. B., Semwal, D. K., Combrinck, S., et al. (2020) Phytochem. Rev. 19(4), 

p. 761 

[2] Kalaiarasi, G., Rex Jeya Rajkumar, S., Dharani, S., et al. (2018) J. Photochem. Photobiol. 

180, p. 77 

[3] Li, Y., Yang, Z. Y., Liao, Z. C., et al. (2010) Inorg. Chem. Commun. 13(10), p. 1213 

[4] Nohara, A., Umetani, T., Sanno, Y. (1974) Tetrahedron. 30(19), p. 3553 

[5] Rahman, F. U., Yu, S. B., Khalil, S. K., et al.  (2018) Sens. Actuators B Chem. 263, 

p. 594 

 

  



 

860 
 

Identifikácia extracelulárnych proteínov produkovaných 

transformovanými kmeňmi Pichia pastoris GS115 hmotnostnou 

spektrometriou 
 

Veronika Lukáčová1,2, Maksym Danchenko1, Sergej Šesták1, Barbora Stratilová1,3, Matúš 
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Abstract 

Identification of extracellular proteins of Pichia pastoris GS115 transformed strains using mass 

spectrometry 

The synthetic genes of A0A161ZKU8 and A0A175YMX0 proteins defined in UniProtKB as 

„uncharacterized proteins inferred from homology“ as well as of Q75XT0 defined by “putative polygalacturonase 

- experimental evidence at transcript level” were commercially prepared and transformed into Pichia pastoris 

GS115 strain using electroporation. After methanol-induced production of proteins into cultivation medium, the 

precipitation with ammonium sulphate and ethanol followed by desalting of proteins was provided. Mass 

spectrometry analysis of proteins confirmed the prevalence of target products, A0A161ZKU8, A0A175YMX0 

and Q75XT0 in samples but showed also the composition of contaminants from the Pichia transformants. Derived 

from the primary structures, none of produced contaminants could possess predicted activity of A0A161ZKU8, 

A0A175YMX0 and Q75XT0 what plays a crucial role in further characterization of these enzymes.  

  

Keywords: A0A161ZKU8; A0A175YMX0; Q75XT0; mass spectrometry; P. pastoris; synthetic gene  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vďaka vysokej špecificite a senzitivite si hmotnostná spektrometria našla široké 

využitie pri analýzach rôznych biologických vzoriek a postupne sa vyvinula na 

nepostrádateľný nástroj proteomiky. Túžba porozumieť proteómu viedla k novým 

technológiám, ktoré posúvajú hranice možností hmotnostnej spektrometrie [1], ako napr. vývoj  

hmotnostného spektrometra Orbitrap, ktorý v kombinácii s kvapalinovou chromatografiou 

(LC-MS/MS) umožňuje úplnejšiu charakterizáciu a presnejšiu identifikáciu zloženia vzoriek.  

Cieľom tejto práce bolo overiť produkciu proteínov (pravdepodobne GH rodina 28), 

ktorých syntetické gény boli transformované do Pichia pastoris GS115 a súčasne zistiť 

prítomnosť kontaminantov produkovaných samotnými transformovanými kmeňmi, ktoré by 

mohli ovplyvňovať charakterizáciu cieľových proteínov A0A161ZKU8, A0A175YMX0 a 

Q75XT0 založenú na stanovení ich aktivity.  
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Materiál a metódy 

Syntetické gény proteínov A0A161ZKU8, A0A175YMX0 a Q75XT0 (Daucus carota 

subsp. sativus; UniProtKB) boli komerčne pripravené na základe ich nukleotidových sekvencií 

KZM86650.1,  KZM85074.1 a BAC87792.1 (ENA, European Nucleotide Archive) 

v ProteoGenixSAS. Pichia pastoris GS115 (Komagataella phaffii, kmeň GS115/ATCC 

20864) bola transformovaná elektroporáciou podľa manuálu pre expresiu (Invitrogen). Postup 

prác vrátane podmienok kultivácie transformovaného kmeňa bol opísaný Stratilovou a kol. [2] 

a cieľové produkty získané prezrážaním 5 dňového kultivačného média síranom amónnym 

(90% sat.), etanolom (1:4) a následným odsolením proteínov na kolónke PD10 (GE 

Healthcare).  

Pre proteomickú analýzu získaných vzoriek sa odobralo 50 μl (≈ 2 μg proteínov), 

pridalo 50 μl 100 mM Tris-HCl pH 7,8 a 0,5 μl 1 M ditiotreitolu. Vzorky sa inkubovali 30 min. 

pri 60°C. Vzniknuté tiolové funkčné skupiny sa alkylovali pridaním 2,7 μL 0,5 M 

iodoacetamidu počas státia v tme (20 min, 20 °C–25 °C). Proteíny sa potom štiepili pomocou 

trypsínu sekvenačnej kvality (Promega, cez noc pri 37°C). Reakcia bola zastavená pridaním 

5,5 μl 10% kyseliny trifluóroctovej (TFA). Zmes peptidov sa prečistila na mikrokolónkach 

naplnených reverznou fázou LiChroprep RP-18 s veľkosť častíc 25-40 μm (Merck-Millipore). 

Peptidy sa eluovali z mikrokolónky 2x 50 μl 70% acetonitrilu v 0,1% TFA, vysušili v 

Concentrator plus (Eppendorf) a rozpustili v 20 μl 2% acetonitrilu v 0,1% TFA.  

Na LC-MS analýzu boli vzorky (2 μl) nanášané na trap kolónu (PepMap100 C18, 

75 μm x 20 mm, veľkosť častíc 3 μm; Dionex) a následne separované na EASY-Spray C18 

analytickej kolóne s integrovaným nanosprejovým emitérom (75 μm × 500 mm, veľkosť častíc 

5 μm; Thermo Fisher Scientific). Dĺžka gradientu bola 60 min., s 3–43% B, konkávny tvar 

krivky s prietokom 250 nl/min. Ako mobilné fázy boli použité 0,1% HCOOH (v/v) a 80% 

acetonitril (v/v) v 0,1% HCOOH. Eluované peptidy boli nastrekované cez EASY-Spray iónový 

zdroj do hmotnostného spektrometra (Orbitrap Elite, Thermo Fisher Scientific). Spektrá boli 

zbierané v DDA móde využívajúc Top 15 stratégiu pre výber prekurzorových iónov [3]. 

Vzorky boli analyzované  v dvoch replikátoch.  

Dáta boli analyzované v programe MaxQuant v1.6.17.0 [4] voči proteómu P. pastoris 

z databázy UniProt (5073 sekvencií) [5] a sekvenciám jednotlivých rekombinantov. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky proteomických analýz vzoriek získaných prezrážaním a odsolením média po 

kultivácii transformovyných kmeňov P. pastoris GS115 sú uvedené v Tab. 1.-3.  
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Tab. 1. Analýza extracelulárnych proteínov produkovaných transformovanou P. pastoris_ A0A175YMX0 

Skóre vyjadruje štatistické hodnotenie kvality identifikácie proteínu v programe MaxQuant [6]. Intenzita je 

v tomto prípade arbitrárnou jednotkou 

 

Označanie proteínu v UniProtKB, 

charakterizácia 

Počet 

peptidov 

Pokrytie 

sekv. [%] 

Mv 

[kDa] 
Skóre Intenzita 

Počet 

MS/MS 

A0A175YMX0_DAUCS, necharakter. proteín 25 94 40,587 323,31 2316400000 146 

C4R1Q1_KOMPG, necharakter. proteín 4 21 30,502 150,69 581980000 18 

C4QVL7_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 6 32,2 35,887 323,31 271380000 21 

C4R9F6_KOMPG, necharakter. proteín 8 27 45,234 293,36 150770000 28 

C4R3H3_KOMPG, necharakter. proteín 4 8,3 31,886 65,247 117220000 6 

C4R3C4_KOMPG, necharakter. proteín 3 11,4 62,904 155,14 81050000 10 

C4R6P9_KOMPG, proteín z GH rodiny 132 6 19,1 35,735 225,57 80428000 17 

C4R2Z5_KOMPG, proteín z GH rodiny 132 3 10,4 44,995 236,68 59918000 9 

C4R938_KOMPG, disulfidizomeráza 10 25,3 52,655 120,54 44573000 26 

C4QZS3_KOMPG, ATPáza 14 23 74,213 161,4 36363000 21 

C4QZV5_KOMPG, peptidáza 7 5,9 181,9 155,16 16274000 14 

C4QW71_KOMPG, proteín z GH rodiny 81 9 11,7 109,63 121,97 13337000 19 

C4R894_KOMPG, proteín z GH rodiny 16 4 16,4 49,508 106,02 8255700 8 

C4R6L9_KOMPG, Cytochróm C, izoforma 1 3 13,6 12,125 18,687 5958600 4 

C4QYF3_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 4 18,3 33,946 47,999 5632800 10 

C4QZH9_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 4 11,2 49,018 40,388 3534100 7 

C4R6G8_KOMPG, aspartylproteáza 3 12 44,323 21,941 2211000 3 

 

Ako vyplýva z tabuliek, transformácia génov bola úspešná a jej cieľové proteíny boli 

produkované vo výrazne vyššom množstve, ako kontaminanty pochádzajúce z P. pastoris a to 

najmä v prípade A0A161ZKU8. Štruktúry kontaminantov boli vyhľadané v UniProtKB 

a v tých prípadoch, kedy nebola priamo uvedená ich funkcia, boli zarovnané (Clustal Omega) 

s cieľovými proteínmi za účelom zistiť, či neobsahujú aminokyseliny esenciálne pre viazanie 

a hydrolýzu substrátu, ako bolo predikované na základe homológie pre A0A161ZKU8, 

A0A175YMX0 a Q75XT0 [7]. Tieto esenciálne aminokyseliny a ich potenciálne usporiadanie 

je zobrané na Obr. 1. 

Tieto výsledky poskytli základ pre experimentálne štúdie založené na stanoveniach 

katalytických vlastností cieľových proteínov, ich biochemickú charakterizáciu a purifikáciu 

zameranú na kryštalografiu. 
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Tab. 2. Analýza extracelulárnych proteínov produkovaných transformovanou P. pastoris_ A0A161ZKU8 

Skóre vyjadruje štatistické hodnotenie kvality identifikácie proteínu v programe MaxQuant [6]. Intenzita je 

v tomto prípade arbitrárnou jednotkou 

 

Označanie proteínu v UniProtKB, 

charakterizácia 

Počet 

peptidov 

Pokrytie 

sekv. [%] 

Mv 

[kDa] 
Skóre Intenzita 

Počet 

MS/MS 

A0A161ZKU8_DAUCS, necharakter. proteín 25 94,2 40,502 323,31 1828400000 176 

C4QVL7_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 9 45,7 35,887 323,31 475530000 58 

C4R3H3_KOMPG, necharakter. proteín 6 13,7 31,886 87,191 212170000 30 

C4QZS3_KOMPG, ATPáza 36 47,2 74,213 323,31 197100000 117 

C4R9F6_KOMPG, necharakter. proteín 10 38,8 45,234 211,82 180010000 39 

C4R1Q1_KOMPG, necharakter. proteín 5 27,8 30,502 189,02 154520000 22 

C4R6P9_KOMPG, proteín z GH rodiny 132 7 26 35,735 323,31 118610000 20 

C4R938_KOMPG, disulfidizomeráza 19 45 52,655 238,79 103950000 52 

C4R3C4_KOMPG, necharakter. proteín 3 11,4 62,904 305,54 103940000 24 

C4R2Z5_KOMPG, proteín z GH rodiny 132 4 16,7 44,995 269,33 53434000 17 

C4R606_KOMPG, formátdehydrogenáza 10 41,6 40,309 121,45 26753000 24 

C4QYF3_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 7 29,3 33,946 113,29 21012000 24 

C4QW71_KOMPG, proteín z GH rodiny 81 12 18,9 109,63 132,18 19292000 28 

C4R0Q7_KOMPG, proteín z GH rodiny 5 11 31,2 47,837 126,54 19003000 29 

C4R0P1_KOMPG glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáza 
3 15 35,603 29,083 16477000 9 

C4R894_KOMPG, proteín z GH rodiny 16 4 16,4 49,508 71,196 10852000 10 

C4QZB0_KOMPG, elengačný faktor 1-α 5 13,5 50,131 41,306 9712700 7 

C4QZH9_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 4 13,6 49,018 57,911 9042400 11 

C4R6P1_KOMPG, necharakter. proteín 5 36,4 25,659 53,571 8274500 9 

C4R5Q0_KOMPG, transketoláza 9 16,3 78,585 75,889 7457400 12 

C4QYW7_KOMPG, proteín podobný lektínu 3 9,6 51,235 45,665 7298400 7 

C4QZV5_KOMPG, peptidáza 4 3,4 181,9 39,724 5670200 8 

C4QWL5_KOMPG, peptidyl-prolyl-cis-trans-

izomeráza 
4 29,3 24,693 40,762 4242000 5 

C4R7G9_KOMPG, štrukturálny proteín bunk. 

steny 
3 10,8 33,565 30,384 3688600 9 

C4R6G8_KOMPG, aspartylproteáza 3 13,2 44,323 30,426 3442000 5 

P04842_ALOX1_KOMPG alkoholoxidáza 1 6 11 73,897 36,117 2966600 4 

C4R0Z8_KOMPG,  necharakter. proteín 3 15,5 23,657 24,824 1473000 3 
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Tab. 3. Analýza extracelulárnych proteínov produkovaných transformovanou P. pastoris_ Q75XT0 Skóre 

vyjadruje štatistické hodnotenie kvality identifikácie proteínu v programe MaxQuant [6]. Intenzita je v tomto 

prípade arbitrárnou jednotkou 

 

Označanie proteínu v UniProtKB, 

charakterizácia 

Počet 

peptidov 

Pokrytie 

sekv. [%] 

Mv 

[kDa] 
Skóre Intenzita 

Počet 

MS/MS 

Q75XT0_DAUCS, proteín z GH rodiny 28 17 59,4 40,52 323,31 1719100000 113 

C4QVL7_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 9 45,7 35,887 323,31 883130000 63 

C4R1Q1_KOMPG, necharakter. proteín 5 27,8 30,502 216,78 769580000 32 

C4R9F6_KOMPG,  necharakter. proteín 10 38,8 45,234 323,31 441040000 53 

C4R3H3_KOMPG,  necharakter. proteín 6 13,7 31,886 106,89 269860000 27 

C4R938_KOMPG, disulfidizomeráza 22 49,3 52,655 323,31 234020000 85 

C4QZS3_KOMPG, ATPáza 30 43,2 74,213 323,31 189070000 90 

C4R6P9_KOMPG, proteín z GH rodiny 132 9 26 35,735 259,63 165990000 30 

C4R3C4_KOMPG,  necharakter. proteín 3 11,4 62,904 323,31 127970000 25 

C4R2Z5_KOMPG, proteín z GH rodiny 132 5 16,7 44,995 323,31 116950000 19 

C4R606_KOMPG, formátdehydrogenáza 12 51,8 40,309 169,48 50978000 27 

C4QW71_KOMPG, proteín z GH rodiny 81 13 19,3 109,63 248,68 46537000 40 

C4QZV5_KOMPG, peptidáza 12 11,8 181,9 219,34 37006000 30 

C4QYF3_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 7 28,3 33,946 125,27 30956000 20 

C4R894_KOMPG, proteín z GH rodiny 16 5 18,3 49,508 95,018 20296000 13 

C4R6P1_KOMPG,  necharakter. proteín 4 32 25,659 79,773 15512000 9 

C4R0U2_KOMPG, fúzny proteín 3 24,2 14,568 58,466 12287000 10 

C4QZB0_KOMPG, elengačný faktor 1-α 4 10,9 50,131 42,32 12099000 8 

C4QZH9_KOMPG, proteín z GH rodiny 17 5 15,3 49,018 88,278 11663000 13 

C4R0Q7_KOMPG, proteín z GH rodiny 5 6 21 47,837 58,282 11505000 17 

C4R5P8_KOMPG, transketoláza 6 10,3 78,852 52,797 8542900 8 

C4R0Z8_KOMPG,  necharakter. proteín 3 15,5 23,657 64,548 7660500 6 

C4QYW7_KOMPG, proteín podobný lektínu 3 9,6 51,235 70,72 5932600 7 

C4QWL5_KOMPG, transizomeráza 5 25,2 24,693 35,987 4413400 5 

P04842_ALOX1_KOMPG alkoholoxidáza 1 4 10,1 73,897 28,077 3808700 6 

 

Záver 

Proteomická analýza intracelulárnych proteínov troch transformantov Pichia pastoris 

GS115 ukázala, že všetky kmene úspešne produkovali vyžadované proteíny, ktoré sa v UniProt 

databáze vyskytujú pod označením A0A161ZKU8, A0A175YMX0 a Q75XT0. Súčasne 

poskytla informácie o prítomnosti kontaminantov, ktoré produkujú do kultivačného média 
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samotné kmene. Bioinformatická analýza kontaminantov nenašla vo vzorkách proteíny, 

ktorých aktívne miesta by mohli viazať a hydrolyzovať substráty, ktoré boli na základe 

homológie predikované pre A0A161ZKU8, A0A175YMX0 a Q75XT0. Tieto informácie budú 

využité pri charakterizácii cieľových proteínov, ktorých existencia na úrovni ich katalytických 

aktivít ešte nebola potvrdená. 

 

 
 

Obr. 1. Aktívne miesto A0A161ZKU8 s vyznačenými aminokyselinami, ktoré zodpovedajú za viazanie 

a hydrolýzu substrátu [7] 
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Abstract 

Analysis of solid plastic samples using atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization 

in conjunction with the slurry sampling technique 

This thesis presents a developed analytical method for the determination of potentially toxic elements 

barium (Ba) and aluminum (Al) in solid plastic samples using atomic absorption spectrometry with electrothermal 

atomization in conjunction with the slurry sampling technique (SS-ETAAS). The optimal conditions of the SS-

ETAAS method were determined: liquid medium was water and 0.20 % HNO3 with a volume in the range of 5 to 

15 ml and a weight of the solid plastic sample in the range of 30 to 100 mg. The optimum pyrolysis temperature 

was in the range of 1400 to 1700 °C and the atomization temperature was 2300 to 2400 °C. The limit of detection 

and limit of quantification values, which were verified by ten consecutive measurements of a fine suspension of 

plastics with the addition of standard Ba and Al with a concentration of 50.0 μg l-1, were 0.25-0.94 μg g-1 and 1.0-

3.14 μg g-1 for Ba and 0.26-0.50 μg g-1 and 0.88-1.67 μg g-1 for Al. 

 

Keywords: heavy metals; plastics; slurry sampling; atomic absorption spectrometry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Plasty ako polymérne produkty pozoruhodne zmenili a uľahčili náš každodenný život 

a to tak, že nahradili mnohé drahé výrobné materiály. Dopyt po polymérnych materiáloch a ich 

rozsiahle používanie je spôsobené ich jedinečnými vlastnosťami ako je jednoduchosť výroby, 

odolnosť, stabilná povaha polymérnych produktov ako aj ich komerčná dostupnosť spojená s 

nízkymi nákladmi [1]. 

Kvôli zvýšeniu kvality polymérnych materiálov sa vedome pridávajú mnohé chemické 

látky ako prísady rôznych typov na získanie požadovaného produktu, ktoré môžu mať 

v nadmernom množstve negatívny dopad na životné prostredie a tým pádom aj na samotné 

zdravie ľudského organizmu. Mnohé z týchto produktov obsahujú toxické látky, ktorými sú 

napríklad ťažké kovy. Ako príklad nebezpečných a toxických prvkov je možné uviesť hliník 

(Al) či bárium (Ba). Získanie údajov o ich obsahu vo vzorkách plastov predstavuje dôležitý 

predpoklad na zníženie a zabránenie negatívneho vplyvu či už na životné prostredie, alebo 

zdravie ľudského organizmu [2].  

V dnešnej dobe mnoho laboratórií používa na prvkovú analýzu plastov rôzne analytické 

techniky atómovej spektrometrie. Tie však vyžadujú vhodné techniky úprav vzoriek plastov, 



 

867 
 

ako napríklad suchý či mokrý rozklad. Tieto techniky sú však časovo náročné, nákladné a majú 

negatívny dopad na životné prostredie. V súčasnosti sa ale čoraz častejšie prikláňa k úpravným 

technikám využívajúcich princípy „zelenej analytickej chémie“. Medzi tieto techniky môžeme 

zaradiť aj techniku dávkovania jemnej suspenzie (SS). Kombináciou techniky SS s atómovou 

absorpčnou spektrometriou s elektrotermickou atomizáciou (ETAAS) môžeme využiť na 

prvkovú analýzu polymérnych materiálov pri kontrole kvality produktov s pomerne malým 

negatívnym vplyvom na životné prostredie [3].  

Vzhľadom na dané aspekty bolo našim cieľom vyvinúť analytickú metódu, ktorá 

umožní stanovenie niekoľkých potenciálne toxických prvkov ako Al a Ba v polymérnych 

materiáloch pomocou SS-ETAAS. Súčasťou vývoja SS-ETAAS metódy na analýzu vybraných 

tuhých vzoriek plastov bola aj optimalizácia experimentálnych podmienok ako napríklad: 

voľba vhodného kvapalného média, optimalizácia objemu kvapalného média, návažku vzorky, 

teplotného programu s následným vyhodnotením výsledkov a ich interpretáciou. 

 

Materiál a metódy 

Všetky merania, ktoré sme vykonali na naplnenie našich cieľov, boli realizované 

prostredníctvom prístrojového vybavenia atómového absorpčného spektrometra firmy Perkin-

Elmer 5100 PC (Norwalk, Connecticut, USA) s elektrotermickým atomizátorom 5100 ZL v 

spojení s automatickým podávačom vzoriek AS – 70. 

Použitými chemikáliami boli: HNO3 65 % (m/v) Suprapur a HCl 37 % (m/v) Suprapur 

od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko). H2O2 29 – 32 % (m/v) p. a. od firmy Mikrochem 

(Pezinok, Slovenská republika) a ultračistá H2O. Štandard Ba na analýzu atómovou 

absorpčnou spektrometriou 1000 mg l-1 Ba(NO3)2 v 0,5 mol l-1 HNO3 CertiPUR (Merck, 

Darmstadt, Nemecko), štandard Al na analýzu atómovou absorpčnou spektrometriou 1000 

mg.l-1 Al(NO3)3 v 0,5 mol l-1 HNO3 CertiPUR (Merck, Darmstadt, Nemecko).  

 

Výsledky a diskusia 

Na vývoj analytickej metódy SS-ETAAS, ktorá nám umožnila stanoviť koncentrácie 

potenciálne toxických prvkov, ktorými sú Ba či Al, v rôznych tuhých vzorkách plastov (detská 

bábika, detské autíčko, lego, detský cumeľ), sme museli najskôr uskutočniť optimalizáciu 

experimentálnych podmienok. Najskôr sme uskutočnili optimalizáciu teplotného programu 

jednotlivých jemných suspenzií vzoriek plastov s prídavkami štandardov Ba a Al s 

koncentráciou 50 μg l-1. Počas optimalizácie teplotného programu sme sledovali zmeny signálu 

(absorbancie) od zmeny teploty. Teplotný program pozostával z určenia optimálnej teploty 
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pyrolýzy a optimálnej teploty atomizácie. V rámci teplotného programu pyrolýzy sme 

pracovali v rozsahu teplôt 500 až 2000 °C. Pri teplotnom programe atomizácie sme pracovali 

v rozsahu teplôt od teploty o 100 °C vyššej ako bola optimálna teplota pyrolýzy po teplotu 

2500 °C. Priebeh kriviek pyrolýzy a atomizácie pre jednotlivé tuhé vzorky plastov na 

stanovenie Ba a Al sú zobrazené na obrázku 1. 

 

 
 

Obr. 1. Priebeh kriviek pyrolýzy a atomizácie pre jednotlivé tuhé vzorky plastov pre analyty bária a 

hliníka  

Priebeh kriviek pyrolýzy (vľavo hore) a priebeh kriviek atomizácie (vľavo dole) pre analyt Ba. Priebeh kriviek 

pyrolýzy (vpravo hore) a priebeh kriviek atomizácie (vpravo dole) pre analyt Al. Chybové úsečky označujú 

štandardné odchýlky vzorky (n = 6) 

 

 Na obrázku 1 môžeme pozorovať, že pre analyt Ba bola stanovená optimálna teplota 

pyrolýzy 1600 °C, ktorá bola rovnaká pre tuhé vzorky plastov bábiky, autíčka a lega. Naproti 

tomu teplota pyrolýzy cumľa bola 1500 °C. Optimálna teplotu atomizácie bola zase pre všetky 

štyri vzorky rovnaká, a to 2300 °C. Väčší rozdiel medzi hodnotami teplôt pyrolýzy sme však 

zaznamenali u vzoriek plastov pri stanovení Al. Pre vzorku bábiky, autíčka, lega a cumľa boli 

teploty pyrolýzy nasledovné: 1400 °C, 1600 °C, 1700 °C a 1500 °C. Teplotu atomizácie sme 

pre vzorku bábiky, lega a cumľa určili rovnakú, t. j. 2300 °C a pre vzorku autíčka to bola teplota 

2400 °C.  

 Následne sme realizovali výber vhodného kvapalného média. Skúmali sme vplyv 

piatich kvapalných médií na výťažnosť stanovenia Ba a Al v jemných suspenziách vzoriek 

plastov. Kvapalnými médiami boli 0,20 % (v/v) HNO3, zmes 0,20 % (v/v) HNO3 a 0,20 % 

(v/v) H2O2, zmes 0,20 % (v/v) HNO3 a 0,20 % (v/v) HCl, 0,20 % (v/v) HCl a ultračistá H2O. 

Závislosti výťažnosti stanovenia Ba a Al od kvapalného média sú zobrazené na obrázku 2. 
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Obr. 2. Závislosť výťažnosti stanovenia bária a hliníka od druhu kvapalného média Závislosť výťažnosti 

stanovenia Ba od druhu kvapalného média (vľavo) a závislosť výťažnosti Al od druhu kvapalného média 

(vpravo). R predstavuje v grafe druh kvapalného média, pričom R1 je 0,20 % (v/v) HNO3; R2 je zmes 0,20 % 

(v/v) HNO3 a 0,20 % (v/v) H2O2; R3 je zmes 0,20 % (v/v) HNO3 a 0,20 % (v/v) HCl; R4 je 0,20 % (v/v) HCl 

a R5 je ultračistá H2O. Chybové úsečky označujú štandardné odchýlky vzorky (n = 6) 

 

 Na obrázku 2 môžeme vidieť, že optimálnym kvapalným médiom pre všetky vzorky 

plastov pri stanovení Ba, ako aj Al sa ukázala ultračistá voda. Jedinou výnimkou bola vzorka 

plastu autíčka pre stanovenie Al, kde optimálnym kvapalným médiom bola 0,20 % HNO3, 

pričom vo všetkých prípadoch sme získali výťažnosť stanovenia daných prvkov okolo 100 %. 

Ďalej sme sa venovali optimalizácii objemu kvapalného média. Počas optimalizácie bola 

hmotnosť návažku každej vzorky plastu konštantná, t. j. 50 mg a menili sme objem jemnej 

suspenzie daných vzoriek plastov, pričom skúmané objemy boli 5, 10, 15 a 20 ml. Závislosti 

výťažnosti stanovenia Ba a Al od objemu kvapalného média sú znázornené na obrázku 3. 

 

 
 

Obr. 3. Závislosť výťažnosti stanovenia bária a hliníka od objemu kvapalného média  

Závislosť výťažnosti stanovenia Ba od objemu kvapalného média (vľavo) a závislosť výťažnosti stanovenia Al 

od objemu kvapalného média (vpravo). Koncentrácia Ba(II) a Al(III) v jemných suspenziách vzoriek plastov 

bola 50 μg l-1. Chybové úsečky označujú štandardné odchýlky vzorky (n=6). Pri stanovení Ba pre všetky vzorky 

plastov bola optimálnym kvapalným médiom voda. Pri stanovení Al pre bábiku, lego a cumeľ bola optimálnym 

kvapalným médiom voda a pre autíčko bola optimálne kvapalné médium 0,2 % HNO3 

 

Na základe získaných údajov uvedených na obrázku 3 môžeme konštatovať, že 

optimálnymi objemami kvapalného média pri stanovení Ba boli 5 ml pre bábiku, 15 ml pre 

autíčko, 10 ml pre lego a cumeľ. Naproti tomu pri stanovení Al sme ako optimálny objem 

kvapalného média zvolili 10 ml, a to pre jemné suspenzie bábiky, autíčka a lega. Optimálnym 

objemom pre cumeľ sa ukázal objem 5 ml. Poslednou optimalizáciou experimentálnych 
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podmienok danej vyvinutej analytickej metódy bola optimalizácia hmotnosti návažku vzorky 

plastov. Pri optimalizácii hmotnosti návažku vzorky sme pripravovali jemné suspenzie plastov 

s konštantným objemom, pričom sme menili hmotnosť návažku vzorky plastu v rozmedzí 30 

až 200 mg (30, 50, 100 a 200 mg). Následne sme pozorovali vplyv hmotnosti návažku 

jednotlivých vzoriek plastov na výťažnosť stanovenia Ba a Al, ktoré sú uvedené na obrázku 4. 

 

 
 

Obr. 4. Vplyv hmotnosti návažku jednotlivých vzoriek plastov na výťažnosť stanovenia bária a hliníka 

Závislosť výťažnosti stanovenia Ba od hmotnosti návažku vzorky (vľavo) a závislosť výťažnosti stanovenia Al 

od hmotnosti návažku vzorky (vpravo). Koncentrácia Ba(II) a Al(III) v jemných suspenziách vzoriek plastov 

bola 50 μg l-1. Chybové úsečky označujú štandardné odchýlky vzorky (n = 6) 

 

 Zo získaných údajov závislosti výťažnosti stanovenia Ba a Al od hmotnosti návažku 

jednotlivých vzoriek plastov uvedených na obrázku 4 sme zistili, že z hľadiska stanovenia Ba 

bola optimálnou hmotnosťou návažku pre vzorky bábiky, lega a cumľa hmotnosť 50 mg a pre 

vzorku autíčka hmotnosť 30 mg. Rovnako to bolo aj v prípade stanovenia Al, kde 50 mg 

návažku bolo optimálnou hmotnosťou pre vzorky autíčka, lega, cumľa a pre bábiku to bola  

hmotnosť 100 mg. Optimalizáciou experimentálnych podmienok vyvinutej metódy sme 

nakoniec boli schopní stanoviť množstvo ťažkých kovov Ba a Al v rôznych tuhých vzorkách 

plastov, ktorých hodnoty sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Tab. 1. Stanovené koncentrácie bária a hliníka v rôznych tuhých vzorkách plastov metódou SS-ETAAS 

s vyhodnotením použitím metódy prídavku štandardu 

 

Vzorka 

Bárium Hliník 

Koncentrácia   

± SD 

[μg g-1] 

RSD  

[%] 

Koncentrácia   

± SD 

[μg g-1] 

RSD  

[%] 

Detská bábika 2,19 ± 0,05 2,16 7,72 ± 0,12 1,49 

Detské autíčko 6,59 ± 0,31 4,66 26,46 ± 0,74 2,78 

Lego 3,41 ± 0,09 2,70 1,78 ± 0,08 4,35 

Detský cumeľ 1,81 ± 0,07 3,69 5,56 ± 0,21 3,71 
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Záver 

Na základe stanovených koncentrácií Ba a Al v rôznych tuhých vzorkách plastov 

metódou SS-ETAAS môžeme konštatovať, že najvyššia stanovená koncentrácia Ba bola vo 

vzorke autíčka a najnižšia stanovená koncentrácia Ba bola vo vzorke cumľa. Naproti tomu 

najvyššia stanovená koncentrácia Al bola vo vzorke autíčka a najnižšia stanovená koncentrácia 

Al bola vo vzorke lega. Pri všetkých analyzovaných vzorkách bola hodnota relatívnej 

smerodajnej odchýlky (RSD) do 5 %. 
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Abstract 

Fully relativistic treatments of the electron paramagnetic resonance (EPR) g-tensor are routinely based 

on common gauge origin (CGO) methods. The results of such calculations are prone to exhibit dependence on the 

choice of the gauge origin for the magnetic potential of a uniform magnetic field. This gauge problem is solved 

by distributed-origin schemes such as the use of London atomic orbitals, also called gauge-including atomic 

orbitals (GIAOs), which has proven to be efficient for calculations of magnetic properties. In this contribution, 

we discuss the implementation of a relativistic four-component method for calculating the g-tensor incorporating 

the GIAO approach and restricted magnetically balanced (RMB) basis for the small component. Moreover, we 

present test results on systems where sizable differences between the CGO and GIAO approaches are expected. 

 

Keywords: EPR; g-tensor; gauge-including atomic orbitals; Dirac-Kohn-Sham calculations 

 

Introduction and Objectives 

Electron paramagnetic resonance (EPR) is an essential experimental technique for 

investigating molecular and electronic structures of systems with degenerate ground states. 

Systems investigated by EPR find use in various areas, examples of which include transition 

metal complexes often employed as catalysts in chemical transformations [1], or protein 

radicals that may play an important role in enzymatic activity [2, 3]. Therefore, EPR 

spectroscopic parameters, such as the g-tensor, are in the focus of many quantum-chemical 

studies. 

EPR g-tensor describes the energy splitting of the degenerate ground state in the 

presence of an external uniform magnetic field, and it is largely dominated by spin-orbit 

coupling. Therefore, relativistic methods, where spin-orbit interaction arises naturally, are 

needed to obtain reliable results for the g-tensor, even for systems containing relatively light 

elements [4]. In g-tensor calculations, it is a common practice to use the common gauge origin 

(CGO) methodology for including the external magnetic field into consideration. However, for 

finite basis, the CGO method leads to an undesired dependence on the arbitrary position of the 

gauge origin. Although EPR g-tensor is thought to be less sensitive to the choice of gauge 

origin compared to other magnetic properties, and thus the use of CGO method is often justified 
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[5, 6], a number of cases where the effect of the gauge dependence is significant have been 

reported [2, 7, 8]. The well-accepted solution for the so-called gauge problem is the use of 

London atomic orbitals, also known as gauge-including atomic orbitals (GIAOs) [9]. 

In this work, we focus on the development of the GIAO method for calculation of the 

g-tensor within relativistic density functional theory (DFT) using the four-component Dirac-

Kohn-Sham (DKS) approach, and its implementation into the ReSpect program [10, 11]. 

 

Materials and methods   

Relativistic four-component calculations in the ReSpect program are based on the 

matrix DKS equations, utilizing the many-particle Dirac–Coulomb Hamiltonian (see Ref. 

[11]). Within the Hartree–Fock theory or DFT, components of the g-tensor can be obtained as 

first derivative of energy with respect to the applied magnetic field [12] 

 

𝑔𝑢𝑣 = 
2𝑐

< 𝑆𝑣 >
 
𝑑𝐸 (𝑗𝑣,�⃗� )

𝑑𝐵𝑢

|
�⃗� =0

[I. ] 

 

where 𝑗𝑣 is the magnetization and 〈𝑆𝑣〉 an effective spin of the molecule along the 𝑣 direction. 

The external magnetic field �⃗�  is expressed through vector potential 𝐴 . In the case of a uniform 

magnetic field, vector potential has the form 

 

𝐴 =  
1

2
 (�⃗� × 𝑟 𝐺), 𝑟 𝐺 = 𝑟 × 𝑟 0, [II. ] 

 

where 𝑟 0 gives the position of an arbitrary gauge origin. The gauge-dependence problem arising 

in routine calculations using CGO for the vector potential of the uniform magnetic field is 

solved by distributed-origin schemes. In this work, we employ the GIAO approach, which has 

proven to be efficient for calculations of magnetic properties, such as NMR shielding [13, 14]. 

The central idea of the GIAO method is to include the gauge dependence, and to it related 

magnetic field dependence, directly into atomic orbitals. Furthermore, the four-component 

structure of the relativistic molecular orbitals and the presence of an external magnetic field 

requires the use of restricted magnetically balanced (RMB) basis for the small component [14, 

15]. 

Therefore, for calculation of the g-tensor, we used first-order perturbation theory 

formulated for molecular orbitals expanded in a perturbation-dependent basis set. This scheme, 
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based on the variational Lagrangian, can be applied to any order of perturbation theory to obtain 

results that agree with the 2n+1 rule for the wave function variational parameters and 2n+2 rule 

for the Lagrange multipliers [16]. 

All calculations were performed with a developer’s version of the ReSpect program. 

Geometry for trans-trans conformer of N-acetylglycyl (TT-NAG) radical was taken from [2] 

and for ClO3, GeH3 and SO3
– from [17]. Calculations for all systems were done using the hybrid 

Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE0) functional [18 – 21] and all-electron uncontracted GTO 

Dunning’s cc-pVDZ basis set [22]. To investigate the basis set convergence of TT-NAG 

radical, we used the Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) functional [18 – 20] and Dyall’s cVDZ, 

cVTZ, and cVQZ all-electron uncontracted GTO basis sets, both standard and augmented [23]. 

The resolution-of-identity technique was used to approximate Coulomb contribution to the 

Fock matrix in both four-component and X2C calculations [24]. The auxiliary basis sets for 

the RI-J procedure were generated by an adjusted even-tempered algorithm and are part of the 

release of the ReSpect program package version 5.1.0 (see Ref. [10]). In all calculations, the 

numerical integration of the exchange-correlation potential was done with an adaptive 

molecular grid of medium size (program default, that is about 11000 points/atom), employing 

a noncollinear approach within the Kramer’s unrestricted formalism, as specified in Eq. (68) 

in Ref. [11]. Gaussian nuclear charge model was used in all calculations [25]. 

 

Results and discussion 

To justify our implementation of the GIAO method within the four-component 

formalism, we have chosen several small test systems from Ref. [17], where gauge dependence 

of the g-tensor has been critically studied. We also present calculations for TT-NAG radical. 

EPR parameters of the TT-NAG radical have been studied in [2], and significant gauge 

dependence of the g-tensor has been reported. For all considered systems, g-tensor calculations 

were performed using the newly implemented four-component GIAO approach and compared 

to CGO results. For the CGO calculations, two different gauge origins were chosen: the center 

of nuclear charges of given system and a point in space placed at 10 Å in each x, y, and z 

direction (at a distance of 17.3 Å from the coordinate origin). Results of calculations with the 

cc-pVDZ basis set are presented in Tab. 1. Our results demonstrate the dependence of the g-

tensor on the choice of the gauge origin. The undesired effect is most pronounced for the TT-

NAG radical and SO3
-, with strongly delocalized spin density. This is in agreement with 

findings in Ref. [17], where gauge dependence of g-tensors has been studied and it has been 

concluded that for systems with a single localized spin center, the spin center provides a good 
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choice of common gauge origin. In contrast, for systems with multiple spin centers, the GIAO 

approach is essential to yield reliable results.  

 

Tab. 1. Calculated principal values of 𝜟𝒈 (deviation from the free-electron g-value) in ppt 

Choices of the CGO are: CGO/CM corresponds to the center of atomic charges, CGO/point denotes a point in 

space 10 Å in each x, y, and z direction, which corresponds to a distance of 17.3 Å from the coordinate origin 

 

 Method 𝜟𝒈𝟏 𝜟𝒈𝟐 𝜟𝒈𝟑 

ClO3 

CGO/CM 1.122 11.956 11.957 

CGO/point 1.115 11.590 11.596 

GIAO 0.853 10.092 10.400 

GeH3 

CGO/CM -1.200 15.587 15.589 

CGO/point -1.205 15.170 15.178 

GIAO -1.345 16.425 16.481 

SO3
- 

CGO/CM 0.207 5.103 5.106 

CGO/point -0.099 7.223 7.530 

GIAO -0.019 3.796 4.028 

TT-NAG• 

CGO/CM -0.182 1.616 3.125 

CGO/point -0.169 1.487 3.611 

GIAO -0.190 1.807 3.259 

 

The GIAO approach not only provides explicitly gauge-independent results but also has 

the further advantage of improving basis set convergence for magnetic properties. For the g-

tensors, however, only marginal acceleration has been observed [17]. Here, we have 

investigated basis set convergence for g-tensor calculations of the TT-NAG radical by 

performing both GIAO and CGO calculations with Dyall’s cVXZ standard and augmented 

basis sets of DZ, TZ, and QZ quality, as presented in Fig. 1. CGO was placed at the center of 

atomic charges. CGO calculations for TT-NAG radical show a significant improvement when 

diffuse functions are present, while our four-component GIAO approach provides comparable 

results for both standard and augmented basis sets. Note that the non-augmented TZ basis set 

is usually the highest quality basis used in most day-to-day DFT calculations by quantum 

chemists. 
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Fig. 1. Basis set convergence of isotropic value of 𝜟𝒈 for TT-NAG radical 

Calculations were done with standard and augmented Dyall’s cVDZ, cVTZ, and cVQZ basis sets, gauge origin 

for the CGO calculations was placed in the center of atomic charges 

 

Conclusion 

The relativistic four-component DFT approach, combining RMB basis for the small 

component and GIAOs, has been implemented into the ReSpect program. Although the CGO 

method is justified in many cases, the GIAO approach provides results explicitly independent 

of the gauge origin. Therefore, it is suitable for use even for systems where routine CGO 

calculations behave poorly. We have also observed slightly accelerated convergence with basis 

set size for the GIAO approach, especially for smaller basis sets, and plan to further study the 

effects on the basis set convergence in more detail.  
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Abstract 
The use of an 71 amino acid fragment as a tool to study the pre-aggregation conformation of tau protein 

associated with Alzheimer‘s disease 

Microtubule associated protein tau is the main actor of tau hypothesis of Alzheimer´s disease (AD). 

Under pathological conditions, tau dissociates from microtubules, while disintegration of microtubules and 

aggregations of tau monomers occur. It was shown that the presence of two hexapeptide sequences (VQIxxK) can 

trigger the protein aggregation. Tau belongs to intrinsically disordered proteins (IDPs) which do not acquire any 

stable secondary nor tertiary structure. Monoclonal antibodies appear to be a useful tool to address the structural 

issue of IDPs, functioning as their surrogate binding partners, either in co-crystallization experiments or in the 

molecular docking computations. Complexes of tau proteins with antibody Fab fragments can provide detailed 

molecular insights exploitable in AD drug and vaccine development. We have shown that truncated fragment 

tau321-391 is able to aggregate despite the lack of above mentioned hexapeptides in its sequence and as a binding 

partner of conformational antibody DC11 it represents a useful tool to study AD relevant tau conformations.  

 

Keywords: Alzheimer’s disease; tau protein; aggregation kinetics; X-ray crystallography 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Za fyziologických podmienok sa tau proteín viaže na mikrotubuly a reguluje ich 

dynamiku a  axonálny transport. Pri zmene podmienok a v dôsledku posttranslačných 

modifikácií tau proteínu (ďalej PTM) dochádza k jeho disociácii z mikrotubulov 

a k nadobúdaniu patologickej konformácie s agregačnou tendenciou. Medzi najčastejšie PTM 

tau proteínu patria jeho hyperfosforylácia a skrátenie. Amyloidná agregácia neuronálnych 

prirodzene neusporiadaných proteínov (ďalej PNP) je spojená s radom neurodegeneratívnych 

ochorení (tauopátií), vrátane najčastejšie sa vyskytujúcej Alzheimerovej choroby (ACh).  

Jedným z hlavných patologických príznakov ACh je práve výskyt agregátov tau 

proteínu, ktoré vytvárajú čoraz usporiadanejšie štruktúry, počínajúc od párových špirálových 
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a rovných vlákien, ktoré nakoniec vytvárajú neurofibrilárne klbká ukladajúce sa v mozgu. Bolo 

ukázané, že prítomnosť hexapeptidov 275VQIINK280 a 306VQIVYK311 v sekvencii proteínu tau 

zodpovedá za vznik spomínaných agregátov [1]. Tento proces je definovaný ako polymerizácia 

závislá od nukleácie, a pri tau patológii sa môže v mozgu šíriť pre danú chorobu špecifická 

konformácia tau vlákna (ako napr. konformácia vlákna z kortikobazálnej degenerácie - CBD, 

Obr. 1A) podobne tomu, ako sa šíria prióny [2-3].  

 

 

 
Obr. 1. Štruktúra tau vlákna izolovaného z mozgu pacienta s kortikobazálnou degeneráciou určená 

pomocou kryo-EM. A Na obrázku sú uvedené sekvencie zipsovitých stérických rozhraní aminokyselín, ktoré 

stabilizujú konformáciu tau vlákna (vedľajšie reťazce znázornené tyčinkovým modelom). Rozhrania prítomné 

v sekvencií tau321-391 sú uvedené tučným písmom. Farebne sú odlíšené mikrotubuly viažúce repetitívne 

oblasti tau proteínu R2, R3, R4 a sekvencia nasledujúca za nimi R’. Štruktúra CBD filamentu začína poslednou 

aminokyselinou z R1 K274 (oranžová farba). Šípkou je označená pozícia aminokyseliny K321. Čierne elipsy 

predstavujú neproteínovú elektrónovú hustotu. Obrázok je upravený z ref. [4]. B. Predikcia 3D štruktúry 

fragmentu tau321-391, ktorá naznačuje možné rozhranie tvorené sekvenciami 337VEVKSE342 a 368NKKIET373 

v oblasti R3 

 

Neusporiadaný charakter PNP do značnej miery sťažuje štúdium ich štruktúry. 

Techniky ako röntgenová kryštalografia alebo kryogénna elektrónová mikroskopia (kryo-EM) 

nie sú dostačujúce a ako užitočný nástroj sa javí najmä ich kombinácia s nukleárnou 

magnetickou rezonančnou spektroskopiou (NMR) a s in silico metódami, vrátane simulácií 

molekulárnej dynamiky (MD) a molekulárneho dokovania. Využitím monoklonálnych 

protilátok ako ko-kryštalizačných chaperónov peptidu tau je možné získať kryštály kratších tau 

peptidov v komplexe s protilátkou, čo umožňuje využitie rӧngenovej kryštalografie pre 

štúdium štruktúry PNP [4].  

Monoklonálna protilátka DC11, pripravená imunizáciou myší extraktami tau z mozgov 

pacientov s ACh, vykazuje selektivitu pre materiál súvisiaci s Ach v porovnaním s materiálom 

zo zdravého mozgu, ktorý protilátka nerozpoznáva. Protilátka reaguje aj s in vitro 

pripravenými z obidvoch strán skracovanými fragmentami tau proteínu, pričom najkratší s ňou 

reagujúci tau fragment je práve 71 aminokyselín dlhý fragment tau321-391 [5-6]. Z tohto dôvodu 

bola naším cieľom kryštalizácia komplexu Fab fragmentu protilátky DC11 s tau321-391, ktorého 

štruktúra by mohla priblížiť prechod z fyziologickej konformácie tau na patologickú 
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konformáciu, alebo využitie štruktúry voľného Fab fragmentu protilátky DC11 na molekulárne 

dokovanie z MD získaných prechodne stabilizovaných konformácii tau proteínu. Ďalším 

cieľom bolo zistiť agregačné vlastnosti fragmentu tau321-391 a porovnať ich s inými, v minulosti 

už týmto spôsobom charakterizovanými skrátenými fragmentmi tau (napr. dGAE, tau151-

391/4R) [7]. 

 

Materiál a metódy 

 Kryštalizácia a meranie difrakčných dát. Rekombinantný Fab fragment protilátky 

DC11 bol exprimovaný v CHO bunkách [8]. Skrátené tau proteíny boli exprimované v E. Coli 

a izolované z bakteriálneho lyzátu podľa publikovaného protokolu [9]. Kryštalizácia 

prebiehala metódou difúzie pár vo formáte sediacej kvapky v 96 podmienkových, 2 jamkových 

platničkách typu MRC (Molecular Dimensions). Kryštály boli schladené v kvapalnom dusíku 

a odoslané k meraniu na synchrotrónový zdroj PETRA III, ktoré prebiehalo na stanici P13 

prevádzkovanej EMBL v Hamburgu, pri vlnovej dĺžke 0,9763 Å  s detektorom EIGER 6M 

(Dectris). Difrakčné dáta boli spracované pomocou programu XDS [10]. 

 Model konformácie tau321-391 (Obr. 1B) bol získaný pomocou webserveru I-TASSER. 

 Agregácia skrátených tau proteínov. Pre agregáciu tau321-391 boli použité štyri 

podmienky, a to tau s prídavkom heparínu, DTT, heparínu spolu s DTT, alebo podmienka bez 

prídavkov. Do agregačných zmesí bola pridávaná tau izoforma (50 μM) v PBS, heparín (50 

μM) a DTT (10 mM) - ak boli použité. Pre porovnanie boli agregované aj skrátené proteíny 

tau316-391, tau306-391 a tau297-391/4R (dGAE). Agregačné zmesi mali počiatočný objem 300 μl a 

boli inkubované v 1,5 ml eppendorf skúmavkách na shakeri pri 37 °C a 750 rpm. Po 1., 2., 3., 

7. a 14. dni inkubácie boli odoberané alikvóty, ku ktorým bol pridaný Thioflavín T (ďalej ThT, 

Sigma) a bola zmeraná fluorescencia pomocou fluorometra Fluoroskan Ascent FL (Thermo 

Fisher Scientific) pri excitačnej a emisnej vlnovej dĺžke 450 a 510 nm. Odobrané alikvóty boli 

následne charakterizované metódou merania dynamického rozptylu svetla (ďalej DLS) na 

prístroji DynaPro NanoStar (Wyatt Tech.). Momentálne prebieha aj charakterizácia vzoriek 

metódou kapilárnej elektroforézy (Agilent 7100 CE, Agilent Tech.) s detekciou pomocou 

hmotnostnej spektrometrie (Agilent 6410 Series Triple Quadrupole, Agilent Tech.).  

Sledovanie agregácie s využitím ThT fluorescencie bolo vykonané aj kontinuálne bez 

pravidelného odoberania vzoriek počas šiestich dní vo fluorometri v 384 jamkovej platničke 

(Nunc) pri 37 °C. Fluorescencia bola meraná v 15 minútových intervaloch s trepaním doštičky 

medzi meraniami (720 RPM). Koncentrácia tau321-391, heparínu a ThT bola rovnaká ako 

v predchádzajúcom experimente. 
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Výsledky a diskusia 

Kryštalizácia Fab fragmentu DC11 a komplexu tau321-391 s Fab DC11 . Využitím 

kryštalizačných sád PACT premier a JCSG+ ako primárnej skríningovej stratégie sa nám 

podarilo pripraviť kryštály samostatnej Fab domény DC11 (Obr. 2) ako aj komplexov tau321-

391 s Fab DC11. Zmeraných bolo 18 sád difrakčných dát. Parametre predbežného spracovania 

vybraných sád dát sú uvedené v tabuľke 1.Difrakčné dáta sú uvedené pre jednu sadu DC11 

Fab, ktorá poskytovala difrakcie až po 1.29 Å. Dve sady domnelých komplexov C1 

(kryštalizačná podmienka: 0.2 M Li2SO4; 0,1 M fosfát/citrát pH 4,2; 20 % w/v PEG 1000) a C2 

(kryštalizačná podmienka ako pre Fab, Obr. 2) difraktovali po približne 2,09 a 2,37 Å. 

Mriežkové parametre kryštálov komplexu sa odlišujú od kryštálu apoFab DC11, čo by mohlo 

naznačovať prítomnosť tau proteínu v kryštáloch. Pre rýchle potvrdenie prítomnosti tau 

v  kryštáli komplexu použijeme aj hmotnostnú spektrometriu a kryštalizáciu fluorescenčne 

značeného tau proteínu. Konformačná protilátka MN423 bola v minulosti kryštalizovaná 

s dlhším tau fragmentom dGAE ale keďže poskytla konformáciu iba tau hexapeptidu 

386TDHGAE391 [11], predpokladá sa možné proteolytické štiepenie tau zvyškovým 

nedostatočne zablokovaným papaínom, čo však v našom prípade rekombinatného Fab 

fragmentu nehrozí a mohlo by dôjsť k nadobudnutiu konformácie väčšej časti tau fragmentu 

a jej stabilizovaniu v komplexe s protilátkou DC11.  

 

Tab. 1. Predbežné parametre zmeraných sád difrakčných dát V zátvorkách sú uvedené údaje pre vrstvu dát 

s najnižším rozlíšením (Fab: 1,35–1,29 Å; C1: 2,22 – 2,09 Å,  C2: 2,53 – 2,37 Å). Skratky a popis parametrov: 

Priest. grupa – priestorová grupa; Limit rozlíš. – limit rozlíšenia; Rmeas –R faktor nezávislý na redundancii 

počítaný z intenzít reflexii podľa rovnice [I.]; I/σ(I) – priemerná hodnota intenzity jedinečných reflexii podelená 

smerodajnou odchýlkou intenzity reflexii; CC1/2 - koeficient korelácie medzi intenzitami z náhodných polovíc 

sady dát, vhodný pre určenie použiteľnosti dát [12]; Kompl. – kompletnosť dát; Mosaic. – mosaicita kryštálu. 

 

𝑅𝑚𝑒𝑎𝑠 =

∑ √
𝑛

𝑛 − 1
∑ |𝑰ℎ𝑘𝑙, 𝑗 −  ⟨𝑰ℎ𝑘𝑙⟩|𝑛

𝑗=1ℎ𝑘𝑙

∑ℎ𝑘𝑙 ∑ 𝑰ℎ𝑘𝑙, 𝑗𝑗

 

 

[I.] 

kde Ihkl,j je intenzita j-tej reflexie s Millerovými indexami hkl a <Ihkl> je priemer pozorovaní jedinečnej reflexie 

 

 
Priest. 

grupa 

Parametre 

základnej 

bunky 

Limit 

rozlíš. 

[Å] 

Počet pozorovaných/ 

jedinečných reflexii 

Rmeas [I.] 

[%] I/σ(I) 
CC1/2 

[%] 

Kompl. 

[%] 

Mosaic. 

[Å] 

a b c α β γ 

Fab P2 
40,8 
57,4 

88,3 

90,0 
90,0 

94,7 

1,29 
684582(108973)/ 

97214(15173) 

12,5 

(306,6) 

7,53 

(0,51) 

99,7 

(23,6) 

95,2 

(91,8) 
0,072 

C1 P222 

42,4 

94,0 
200,2 

90,0 

90,0 
90,0 

2,09 
590011(51215)/ 

46431(5343) 

25,3 

(175,0) 

9,67 

(1,21) 

99,6 

(45,6) 

94,7 

(68,6) 
0,450 

C2 P222 

38,7 

77,7 
132,7 

90,0 

90,0 
90,0 

2,37 
140640(16277)/ 

31292(4748) 

143.9 

(344.0) 

0.17 

(0.10) 

46.5 

(19.1) 

86.6 

(86.7) 
0.844 
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Obr. 2. Kryštály Fab DC11 a ich charakterizácia A - Kryštály Fab DC11 (PACT #13, kryštalizačná zmes: 

0,1 M MIB pH 6.0 (kyselina malónová, imidazol, kyselina boritá), 25 % w/v PEG 1500), B -Referenčný 

difrakčný obrazec, čiarkované kružnice udávajú rozlíšenie. Zber dát prebiehal v pozícii detektora umožňujúcej 

zmeranie dát s vyšším rozlíšením 

 

Agregácia fragmentu tau321-391. Pomocou monitorovania ThT fluoroscencie sa nám 

podarilo sledovať agregáciu tau fragmentov v priebehu štrnástich dní. Zistili sme, že tau321-391 

agreguje už po jednodňovej inkubácii v prítomnosti heparínu a v kombinácii  heparínu s DTT, 

pri ktorej sa dosiahli ešte vyššie hodnoty fluorescencie (Obr. 3A). Po šiestich dňoch krivka 

začína klesať, a teda tvorba agregátov sa zastavuje, krivka dosahuje plató. 

 

 

 

Obr. 3 Kinetiky agregácie fragmentu tau321-391.a určenie vzniknutých veľkosti častíc (A) meranie kinetiky 

agregácie tau321-391 za rôznych podmienok. (B) Regularizačné grafy agregátu tau321-391 s polomerom veľkosti 

častice 100 nm 

 

Na potvrdenie agregácie tau proteínu sme vzorky zmerali aj metódou DLS. Zistili sme, 

že monomér tau321-391 má veľkosť častice približne 2 nm, zatiaľčo  agregát po 14 dňovej 

inkubácii približne 100 nm (Obr. 3B). Pomocou kryo-EM bolo ukázané, že štruktúra in vitro 

vlákna pripraveného z tau fragmentu dGAE sa zhoduje so štruktúrou vlákna izolovaného 

z mozgu pacienta s Ach [13]. Zaujímavá bude potencionálna štruktúra in vitro pripraveného 

vlákna tau321-391, ktoré neobsahuje známe hexapeptidy VQIxxK.  
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Záver 

Vďaka ThT fluorescencii a DLS sa nám podarilo identifikovať agregačnú schopnosť 

fragmentu tau321-391, čo je veľmi zaujímavé, pretože táto forma tau nedisponuje známymi 

proagregačnými sekvenciami VQIxxK, vďaka čomu prinášame nové poznatky o úlohách 

ďalších častí tau zodpovedajúcich za jeho patologickú agregáciu. Fragment tau321-391 

predstavuje v komplexe s konformačnou protilátkou DC11, získanom kryštalografiou alebo 

použitím in silico metód, užitočný nástroj pre štúdium konformácii tau proteínu nadobúdaných 

v priebehu patogenézy neurodegeneratívnych tauopátii. 
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Abstract 

This work was inspired by recent development in the search for variation of fundamental constants 

(VFC). One of the ways to test for VFC is to compare wavelengths of different transitions observed in quasar 

absorption spectra. Therefore, it is important to know what transitions are most sensitive to the change in the value 

of fundamental constants. Theoretical chemistry can help identify these transitions by modelling energy curves of 

different electronic states of molecules found in interstellar space with their rotational-vibrational energy levels. 

These energy curves can be modelled using experimentally measured spectroscopic constants. However, not all 

constants are known and therefore, quantum chemistry calculations are needed to calculate the unknown constants. 

By comparing various basis sets such as correlation-consistent basis sets developed by Dunning and various 

methods, such as self-consistent field method and coupled-cluster method, I tried to find the method that most 

accurately calculates the experimentally known constants for nitrogen molecule. 

 

Keywords: potential energy curve; spectroscopic parameter; fundamental constant; N2 

 

Introduction and Objectives 

Testing for a change in the values of the fundamental constants is essential in science 

since comparing and reproducing experiments is at the core of the scientific approach which 

assumes that the laws of physics do not differ from one point in spacetime to another. This is 

important especially in astronomy and cosmology where one is able to look back in time while 

measuring molecular and atomic spectra in distant quasars [1]. Detecting time- or space- 

dependence of fundamental constants would therefore have massive implications for our 

understanding of the Universe. Testing for the variability of fundamental constants also means 

testing directly high-energy physics models, such as string theories or Kaluza–Klein theories 

[2, 3]. 

The first one who suggested that fundamental constants might change with time was 

Paul Dirac in 1938 [4] who studied relations between large dimensionless numbers. He 

constructed three large dimensionless numbers, two of which were the ratio of the electric to 

the gravitational force between an electron and a proton and the age of the Universe expressed 

in atomic units. These two numbers are of the same order [4]. In his Large Numbers hypothesis, 

he expressed the opinion that very large (or small) dimensionless universal constants cannot be 

pure mathematical numbers and must not occur in the basic laws of physics [1]. He suggested 
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that these large numbers should rather be considered as variable parameters characterizing the 

state of the universe [1]. This argument by Dirac is indeed not a physical theory but it opened 

many doors in the investigation on physical constants, both questioning whether they are 

actually constant and trying to understand the numerical values they have [5]. The most 

important outcome of Dirac’s proposal is that the hypothesis of the constancy of fundamental 

constants can and must be checked experimentally [1]. 

The idea is to pick a physical system that depends strongly on the value of a set of 

constants so that a small variation will have dramatic effects [1]. We can group all the methods 

that are currently in use into three classes: (i) atomic methods, including atomic clocks, quasar 

absorption spectra, where one compares wavelengths of different transitions, (ii) nuclear 

methods, including nucleosynthesis, Oklo reactor and (iii) gravitational methods [1]. 

Currently, the most studied constants are fine-structure constant αEM, gravitational 

constant G and electron-to-proton mass ratio μ [1]. Recently, a highly significant (4σ) 

indication that there is a spatial gradient in the value of the fine-structure constant was reported 

by Webb et al. [6] which sparked interest in this field. 

 

Materials and methods 

Self-consistent field (SCF) method uses Hartree–Fock (HF) equations for closed-shell 

systems in their typical form. This means that all electrons are spin-paired and two electrons 

are per occupied orbital. The wave function is represented as a single Slater determinant. This 

is called restricted Hartree–Fock (RHF) formalism and this method was used for the ground 

state X 1Σg
+. This method first guesses the orbital coefficients and then reiterates to 

convergence. This method uses a single molecular orbital twice, once multiplied by the α spin 

function and second time multiplied by the β spin function. 

For the open-shell systems (the first three excited states) a different formalism was used. 

Unrestricted Hartree–Fock (UHF) formalism uses a different molecular orbital for α electron 

and for β electron which means that these two electrons can have different energy. 

Another approach for open-shell systems was Restricted Open-Shell Hartree–Fock 

(ROHF) formalism which uses one molecular orbital for all paired electrons and this orbital is 

used twice, one time it is multiplied by α spin function and second time by β spin function. 

Then, singly occupied orbitals are used for the unpaired electrons. 

Energy curves for all excited states were computed by both UHF formalism and ROHF 

formalism and compared. The SCF method neglected electronic correlation which contributed 

to lower accuracy. Post-Hartree–Fock methods such as Coupled-Cluster (CC) theory which try 
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to estimate the electron-correlation energy were used and gave more accurate results. This CC 

theory is very computationally costly and can be used only for small molecules. 

Basis sets that were used were cc-pVDZ (correlation-consistent polarized valence-only 

double zeta basis set) and cc-pVTZ (triple zeta). These basis sets include electronic correlation 

and while double zeta includes only three functions for nitrogen made from s, p and d orbitals, 

triple zeta adds f orbital and is therefore more accurate [7]. 

 

Results and discussion 

Energy curves for the ground state and the first three excited states for the nitrogen 

molecule were calculated using self-consistent field method. Reference RHF was used for the 

ground state because it is a closed-shell system. Reference UHF and ROHF were used for the 

three excited states because they are open-shell systems. References UHF and ROHF were 

compared. The calculated internuclear distances are summarised in Tab. 1. They were 

calculated using 6th degree polynomial fitting of the energy curve around the minimum. 

Subsequently, internuclear distances were calculated again using a program implementing 

Dunham expansion. Dunham expansion is an expression for the rotational-vibrational energy 

levels of a diatomic molecule. It can be expressed as a double sum involving vibrational ν and 

rotational J quantum numbers in this form: 

 

𝐸𝑣𝐽 = ∑ ∑𝐴𝑘𝑙

𝑙=0

(𝜈 + 1/2)𝑘[𝐽(𝐽 + 1)]𝑙

𝑘=0

 [I.] 

 

The term coefficients Akl are fitting parameters and the terms that are of interest for my 

work are harmonic frequency A1,0=ωe, rotational constant A0,1=Be, anharmonicity A2,0=- ωexe 

and vibrational-rotational coupling A1,1=- αe [8]. The experimental values were taken from [9]. 

 

Tab. 1. Internuclear distance of N2 molecule calculated using SCF method and RHF/UHF and ROHF 

reference in angstrom (Å) 

 

 Experiment UHF fit/Dunham ROHF fit/Dunham RHF fit /Dunham 

X 1Σg
+ 1.098 - - 1.078/1.077 

A3Σu
+ 1.287 1.239/1.239 1.239/1.238 - 

B 3Πg 1.213 1.193/1.193 1.188/1.187 - 

W 3Δu - 1.242/1.241 1.238/1.238 - 

 

This program was used again to calculate other spectroscopic constants, specifically harmonic 
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frequency, anharmonicity, rotational constant and vibrational-rotational coupling. Results are 

summarized in Tab. 2. This method and reference can clearly give only first approximation of 

the value of the spectroscopic constants. 

 

Tab. 2. Spectroscopic constants for N2 molecule calculated using SCF method. RHF, UHF and 

ROHF references were compared 

 

 X 1Σg
+ A3Σu

+ B 3Πg W 3Δu 

Be RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

2.07 

- 

2.00 

1.57 

1.57 

1.46 

1.69 

1.71 

1.64 

1.56 

1.57 

- 

ωe RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

2757.7 

- 

2358.6 

1869.1 

1869.5 

1460.6 

1981.2 

2012.1 

1733.4 

1858 

1870 

1501 

ωexe RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

11.20 

- 

14.32 

9.70 

9.76 

13.9 

11.42 

11.90 

14.12 

9.6 

9.7 

11.6 

αe RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

0.013 

- 

0.017 

0.013 

0.013 

0.018 

0.015 

0.015 

0.018 

0.013 

0.013 

- 

 

In order to improve the accuracy of the constants, a different method, CCSD was used 

(CC method including Single and Double excitations). The spectroscopic constants were 

computed using the program implementing Dunham expansion. Reference RHF/UHF and 

ROHF were compared, as well as CCSD vs CCSD(T) method (including additional 

perturbative Triple excitations). The calculated spectroscopic constants are summarized in Tab. 

3. The accuracy of the results is improved, however, not sufficiently. 

 

Tab. 3. Spectroscopic constants for N2 molecule calculated using the CCSD and CCSD(T) method 

 

 X 1Σg
+ A3Σu

+ B 3Πg W 3Δu 

Re RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

1.112/1.118 

- 

1.098 

1.293/1.306 

1.293/1.226 

1.287 

1.223/1.230 

1.222/- 

1.213 

1.288/1.297 

1.287/1.379 

- 

Be RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

1.95/1.92 

- 

2.00 

1.44/1.41 

1.44/1.60 

1.46 

1.61/1.59 

1.61/- 

1.64 

1.45/1.43 

1.45/1.27 

- 

ωe RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

2410.6/2340.6 

- 

2358.6 

1528.4/1428.1 

1526.7/- 

1460.6 

1795.2/1744.1 

1802.4/- 

1733.4 

1567/1499 

1570/- 

1501 

ωexe RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

13.19/14.10 

- 

14.32 

12.78/- 

12.75/- 

13.87 

13.56/14.32 

13.57/- 

14.12 

11.5/12.8 

11.6/- 

11.6 

αe RHF/UHF 

ROHF 

Experiment 

0.016/0.017 

- 

0.017 

0.017/0.019 

0.017/- 

0.018 

0.017/0.017 

0.017/- 

0.018 

0.016/0.017 

0.016/- 

- 
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The last step was to change the basis set and use triple zeta basis set cc-pVTZ instead 

of double zeta cc-pVDZ. Results for the ground state are summarized in Tab. 4. and for the 

first three excited states in Tab. 5-7. The accuracy of the spectroscopic constants is much 

improved especially with the CCSD(T) method.  

 

Tab. 4. Spectroscopic constants for 1Σg
+ state of N2 molecule. 

 

 Re Be ωe ωexe αe 

Experiment 1.098 2.00 2358.6 14.32 0.017 

pVTZ CCSD 

CCSD(T) 

1.094 

1.101 

2.01 

1.99 

2443.5 

2364.9 

13.04 

13.81 

0.016 

0.017 

pVDZ CCSD 

CCSD(T) 

1.112 

1.118 

1.95 

1.92 

2410.6 

2340.6 

13.19 

14.10 

0.016 

0.017 

SCF 1.077 2.07 2757.7 11.20 0.013 

 

Tab. 5. Spectroscopic constants for A3Σu
+ state of N2 molecule 

 

 Re Be ωe ωexe αe 

Experiment 1.287 1.46 1460.6 13.87 0.018 

pVTZ CCSD 

CCSD(T) 

1.274/1.274 

1.288/- 

1.48/1.48 

1.45/- 

1567.7/1566.8 

1469.8/- 

11.73/11.79 

13.78/- 

0.016/0.016 

0.018/- 

pVDZ CCSD 

CCSD(T) 

1.293/1.293 

1.306/1.226 

1.44/1.44 

1.41/1.60 

1528.4/1526.7 

1428.1/- 

12.78/12.75 

15.30/- 

0.017/0.017 

0.019 

SCF 1.239/1.238 1.57/1.57 1869.1/1869.5 9.79/9.76 0.013/0.013 

 

Tab. 6. Spectroscopic constants for B 3Πg  state of N2 molecule 

 

 Re Be ωe ωexe αe 

Experiment 1.213 1.64 1733.4 14.12 0.018 

pVTZ CCSD 

CCSD(T) 

1.207/1.206 

1.215/- 

1.65/1.66 

1.63/- 

1805.1/1813.2 

1748.9/- 

13.15/13.24 

13.93/- 

0.017/0.017 

0.018/- 

pVDZ CCSD 

CCSD(T) 

1.223/1.222 

1.230/- 

1.61/1.61 

1.59/- 

1795.2/1802.4 

1744.1/- 

13.56/13.57 

14.32 

0.017/0.017 

0.017/- 

SCF 1.193/1.187 1.69/1.71 1981.2/2012.1 11.42/11.90 0.015/0.015 

 

Tab. 7. Spectroscopic constants for W 3Δu state of N2 molecule 

 

 Re Be ωe ωexe αe 

Experiment - - 1501 11.6 - 

pVTZ CCSD 

CCSD(T) 

1.270/1.270 

1.281 

1.49/1.49 

1.47/- 

1592/1596 

1520/- 

11.0/11.0 

12.2/- 

0.015/0.015 

0.017/- 

pVDZ CCSD 

CCSD(T) 

1.288/1.287 

1.297/1.379 

1.45/1.45 

1.43/- 

1567/1570 

1499/- 

11.5/11.6 

12.8/- 

0.016/0.016 

0.017/- 

SCF 1.241/1.238 1.56/1.57 1858/1870 9.6/9.7 0.013/0.013 
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Conclusion 

The accuracy of the spectroscopic constants has significantly improved and the most 

accurate results were achieved with the basis set cc-PVTZ and CCSD(T) method. The 

difference between UHF and ROHF reference was not significant. Using this methodology, the 

experimentally known spectroscopic parameters were reproduced with a relatively high 

accuracy. Therefore, this methodology can be used to compute the experimentally unknown 

constants Re, Be, αe for the W 3Δu excited state. 
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Abstract 

Study of the distribution of selected metabolites of the DINCH plasticizer between the aqueous, fat and 

protein fractions of breast milk 

Human biomonitoring is the best tool for identifying, controlling and preventing exposure of the 

population to environmental chemical pollutants. It is a measurement of the content of a biomarker (toxic element, 

chemical compound or its metabolite) in human biological material, body fluids and tissues. Di(isononyl) 

cyclohexane-1,2-dicarboxylate (DINCH) gradually replaces phthalates used as plasticizers in many consumer 

products, especially in food packaging, children's toys and medical devices due to its more favorable toxicolocical 

profile. Monitoring of internal DINCH exposure and early detection of toxic effects is necessary, human exposure 

is expected to increase in the future. Breast milk can serve as a medium for the transfer of harmful chemicals such 

as plasticizers. Phthalates have already been determined in breast milk. Since they are chemically esters and 

DINCH has a similar structure, there is some presumption that it could behave in the same way. 

 

Keywords: human biomonitoring; breast milk; DINCH; oxidative metabolites; HPLC-MS/MS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Plastifikátory (zmäkčovadlá) sú chemické zlúčeniny pridávané do spotrebiteľských 

plastových produktov na zlepšenie pružnosti, ohybnosti a odolnosti plastov. Z chemického 

hľadiska sa väčšinou jedná o estery s vyššou molekulovou hmotnosťou. Zmäkčovadlá sa ľahko 

uvoľňujú do životného prostredia. Najčastejšie sa dostávajú do tela požitím, dermálnym 

kontaktom a vdýchnutím. Jednou z hlavných tried zmäkčovadiel sú ftaláty, ktoré sú spájané s 

endokrinnými a reprodukčnými chorobami. Používanie mnohých skupín ftalátov je v 

súčasnosti zakázané. 

Keďže DINCH (diizononylester kyseliny cyklohexán-1,2-dikarboxylovej) vykazuje 

dobrý toxikologický profil, je využívaný ako náhrada ftalátových zmäkčovadiel. Na trh bol 

zavedený v roku 2002. Podobne ako u ftalátov aj v tomto prípade prevláda u človeka expozícia 

požitím DINCH – 90 %. Zvyšných 10 % sa do tela môže dostať napr. prostredníctvom prachu 

(vdýchnutím, dermálnym kontaktom) [1, 2]. DINCH je široko využívaný ako prísada do 

rôznych plastových výrobkov. Využíva sa ako aditívum v oblasti medicíny (vaky krvných 

konzerv, infúzne sety, rukavice,...), na výrobu potravinových obalov (potravinové fólie, 

plastové fľaše, tégliky,...), na výrobu hračiek a pod. [3]. Vzhľadom na využitie DINCH  v 

hračkách môžu byť deti exponované danému plastifikátoru oveľa viac ako dospelí jedinci, 
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napr. vkladaním hračiek do úst  (vnútorná expozícia), taktiež tým dochádza aj k zvýšenému 

požívaniu prachu [1, 2].  

Biomonitorovacie štúdie Engel et al. (2018) potvrdili, že koncentrácie DINCH a jeho 

metabolitov vo vzorkách moču pochádzajúcich od bežnej populácie v Európe neustále stúpajú 

(Schütze a kol., 2014). Neftalátová alternatíva DINCH však stále vykazuje nižšiu toxicitu ako 

predtým využívané ftalátové zmäkčovadlá, napr. DEHP alebo DINP [4].  

Po vstupe do organizmu DINCH rýchlo metabolizuje na príslušné hydrolytické a/alebo 

oxidačné monoestery. Primárnym metabolitom je MINCH  (mono(izononyl)ester kyseliny 

cyklohexán-1,2-dikarboxylovej) [1, 2]. Cieľom práce bolo zistenie distribúcie oxidovaných 

metabolitov DINCH- OH-MINCH (mono(hydroxyizononyl)ester kyseliny cyklohexán-1,2-

dikarboxylovej) a cx-MINCH (mono(karboxyizooktyl)ester kyseliny cyklohexán-1,2-

dikarboxylovej) v jednotlivých frakciách materského mlieka (vodnej, tukovej a bielkovinovej). 

 

Materiál a metódy 

Princíp prípravy vzorky mlieka pred analýzou spočíva v enzymatickej dekonjugácii 

vznikajúcich glukuronidových konjugátov. Na dekonjugáciu sa využíva enzým β-

glukuronidáza [5].  

Chemikálie: acetonitril (Avantor, Poľsko), metanol (LC-MS Grade; Fisher Scientific, 

UK), etylacetát (J.T. Baker, Holandsko),  n-Hexán (Merck, Germany), deionizovaná voda (LC-

MS Grade, Fisher Scientific, UK), β-glukuronidáza (Roche Diagnostics, Germany), octan 

amónny (Sigma-Aldrich, Saint Louis), štandardy analytov cx-MINCH a OH-MINCH;  

izotopovo značené štandardy D8-cx-MINCH a D8-OH-MINCH (TRC, Toronto), kyselina 

octová – ľadová (Micro-CHEM, SR). 

Experimentálne podmienky:  

Na stanovenie metabolitov DINCH bola použitá technika on-line SPE (extrakcia tuhou 

fázou, systém prepínania kolón v móde straith flush, predkolóna Discovery® HS C18 

Supelguard™ Guard Cartridge; (2 cm × 4 mm; 5 μm)) v spojení s HPLC-MS/MS v systéme s 

reverznými fázami. Vzorky boli analyzované kvapalinovým chromatografom Ultimate 3000 

(Thermo Scientific; zloženie mobilných fáz – A: voda + 0,05 % kyselina octová; B: ACN + 

0,05  % kyselina octová; kolóna Zorbax SB-C18 (2,1x150 mm; 3,5 µm); gradientová elúcia 

(gradient: od 10% do 95% B s prietokom 0,23 ml/min) a hmotnostným spektrometrom TSQ 

Quantiva (Thermo Scientific) v SRM móde (SRM parametre pre jednotlivé analyty a vnútorné 

štandardy sú uvedené v tabuľke 1) s ionizáciou elektrosprejom v negatívnom ionizačnom 

móde. 



 

892 
 

Tab. 1. SRM parametre pre analyty (cx-MINCH, OH-MINCH) a ich zodpovedajúce vnútorné štandardy 

(D8-cx-MINCH, D8-OH-MINCH) 

 
Zlúčenina Prekurzorový ión 

(m/z) 

Produktový ión 

(m/z) 

Kolízna energia 

(V) 

Napätie na 

šošovkách (V) 

cx-MINCH 327,2 173,1 17 72 

D8-c-MINCH 335,2 173,1 17 70 

OH-MINCH 313,2 153,1 17 70 

D8-OH-MINCH 321,2 161,1 17 73 

 

Príprava vzorky:  

K matrici (200 µL materského mlieka) boli pridané roztoky príslušných izotopovo 

značených štandardov a štandardov analytov (10 µL roztoku zmesi cx-MINCH a OH-MINCH 

vo vode (1 ppm); 10 µL roztoku zmesi  D8-cx-MINCH a D8-OH-MINCH v ACN (1 ppm), 

tlmivý roztok (150 µL, 1mol/dm3 octan amónny; pH = 6) a enzým β-glukuronidáza (5 µL, 

zriedená 1:1 s tlmivým roztokom). Následne boli vzorky zvortexované a inkubované 1,5h pri 

37°C. Po inkubácii sme pridali 10 µL koncentrovanej (ľadovej) kyseliny octovej a vzorky boli 

umiestené na noc do mraziaku (–20 °C) kvôli precipitácii proteínov. Po rozmrazení boli vzorky 

zvortexované a centrifugované (20 °C; 15 min; 14000 rpm) a supernatant (vodná časť vzorky) 

bol odobratý, následne prefiltrovaný a analyzovaný. 

K bielkovinovej a tukovej frakcii (v prvom postupe bol etylacetát pridaný zvlášť ku 

každej frakcii; v druhom postupe bol etylacetát pridaný k bielkovinovej a tukovej frakcii, ktoré 

sa nachádzali v mikroskúmavke spolu) v mikroskúmavkách bolo pridaných 300 µL 

etylacetátu. Po zvortexovaní boli vzorky umiestnené na 30 minút do ultrazvuku, následne na 

30 min  na laboratórnu trepačku (1600 rpm) a do centrifúgy (–10 °C; 15 min; 14000 rpm). Po 

odobratí supernatantu do 96 jamkových mikrotitračných platničiek sa extrakt vysušil dosucha 

(500 rpm, 40 °C). Následne sa pridal rekonstitučný roztok (10 % acetonitril + 0,05 % kyselina 

octová) a po pretrepaní (2 min, 650 rpm) boli extrakty pripravené na analýzu. 

Na filtrovanie boli použité 96 jamkové filtračné platničky s PTFE filtrom. Filtrácia 

prebiehala v centrifúge (20°C; 15 min; 4000 rpm).  

Výpočet matricového efektu (ME) výťažnosti (RE) a celkovej účinnosti metódy (PE): 

Pre zistenie RE a PE sa analyzovali štandardy v rozpúšťadle (A) a upravená vzorka, ku 

ktorej boli štandardy pridané až pred samotnou HPLC-MS/MS analýzou (B) a pred úpravou 

vzorky (C). Výpočty sme vykonávali pomocou nižšie uvedených vzorcov [6].  
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ME (%) =  
𝐵

𝐴
 100 

[I.] 

RE (%) =  
𝐶

𝐵
 100 

[II.] 

PE (%) =  
𝐶

𝐴
 100 

[III.] 

 

Výsledky a diskusia 

Pri metóde vnútorného štandardu sa k analyzovanej vzorke pridáva zložka (vnútorný 

štandard – IS), ktorá sa správa podobne ako sledovaný analyt, ale poskytuje samostatný 

pozorovateľný signál. Vnútorný štandard v tomto prípade minimalizuje rozdiely v účinnosti 

extrakcie a ionizácie. Izotopovo značené štandardy (napr. (18O, 15N, 13C, 2H) najlepšie 

spĺňajú požiadavky, ktoré sú kladené na spoľahlivosť analýzy. Pri nedostatočnej výťažnosti 

nedochádza k ovplyvneniu výsledkov, získané hodnoty pre pomer IS/analyt nie sú ovplyvnené 

matricovým efektom. Nepriaznivo je však ovplyvnená dolná medza stanovenia [7, 8]. 

Matricové efekty sú zmeny účinnosti ionizácie zapríčinené prítomnosťou látky 

vychádzajúcej z kolóny spolu s analyzovanou látkou. Tieto zmeny môžu spôsobiť potlačenie, 

ale naopak aj zvýšenie ionizácie (dôsledkom týchto procesov je zníženie/zvýšenie odozvy). 

Ionizácia za atmosférického tlaku (APCI) je voči pôsobeniu matricových efektov menej citlivá 

ako ionizácia elektrosprejom (ESI) [7, 8]. Ak sú vypočítané hodnoty pre ME [%] > 100, 

dochádza k zosilneniu ionizácie analytu, ak je ME [%] = 100 matricové efekty prítomné nie sú 

a ak je ME [%] < 100 ionizácia je potlačená. Nami vypočítané hodnoty ME [%] sa pohybujú 

v rozmedzí od 80-100%. Môžeme teda konštatovať, že ionizácia analytov bola v tomto prípade 

mierne potlačená. 

Počas experimentu sme vyhodnocovali distribúciu analytov medzi jednotlivé frakcie 

materského mlieka. Na Obr. 1 môžeme vidieť porovnanie výťažnosti a celkovej účinnosti 

vybranej predúpravnej metódy. Prvý postup (Obr. 1 (A)) zahŕňal analýzu vodnej frakcie 

a analýzu extraktov tuku a extraktov bielkovín separátne. Pri druhom zvolenom postupe (Obr. 

1 (B)) sme postupovali podobne, najskôr sme odobrali vodnú frakciu a potom následne 

extrahovali tuky a bielkoviny spolu. 
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Obr. 1. Výťažnosť a účinnosť vybraných postupov predúpravy materského mlieka pre metabolity 

DINCH (cx-MINCH a OH-MINCH) 

 (A) extrakcia tukovej a bielkovinovej frakcie separátne; (B) tukovej a bielkovinovej frakcie spolu 
 

Pri oboch zvolených postupoch sa priemerná výťažnosť metódy pohybovala 

v rozmedzí približne 65-70% a celková účinnosť metódy sa pohybovala v rozmedzí približne 

60-65%. Všeobecne boli získané hodnoty výťažnosti a celkovej účinnosti metódy vyššie pre 

oxidovaný metabolit cx-MINCH. Výsledky získané pre oba zvolené postupy sú porovnateľné. 

Príspevok k výťažnosti z extrakcie tukovej a bielkovinovej frakcie bol približne 20 % a 

príspevok z vodnej frakcie bol približne 50 %. Aj keď výťažnosť metódy nie je ovplyvnená 

matricovým efektom, výsledné hodnoty nedosahujú 100 %. Príčinou môže byť strata analytov 

pri predúprave vzorky- filtrácia, extrakcia. 

Celková účinnosť metódy dosahuje nižšie hodnoty, je negatívne ovplyvnená 

matricovým efektom. Účinnosť metódy pre tukovú a bielkovinovú frakciu bola približne 20 % 

a pre vodnú fázu približne 40 %. Vhodne zvolenou úpravou vzorky (napr. extrakčné techniky 

LLE a SPE) je možné zvýšiť výťažnosť, minimalizovať matricový efekt a tým zvýšiť celkovú 

účinnosť metódy. 

 

Záver 

Cieľom experimentu bolo sledovanie distribúcie analytu medzi jednotlivé zložky 

materského mlieka (vodná, tuková a bielkovinová frakcia) v závislosti od zvoleného postupu 

úpravy vzorky. Výťažnosť cca 50 % bola dosiahnutá analýzou vodnej frakcie materského 

mlieka a následná extrakcia tukov a bielkovín prispela k celkovej výťažnosti cca 20 %. 

Stanovené boli hodnoty matricových efektov, výťažnosti zvolenej metódy a jej celková 

účinnosť. Zvolené boli 2 postupy úpravy vzorky, výsledné hodnoty RE a PE sú porovnateľné 

pre oba postupy. Na základe výpočtov matricového efektu sme zistili, že v prípade stanovenia 

oxidovaných metabolitov DINCH vo vzorkách materského mlieka je ionizácia analytov mierne 

potlačená, čím dochádza k zníženiu celkovej účinnosti metódy. 
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Abstract 

Supramolecular complexes of cyclodextrin-coumarin 

Cyclodextrins, cyclic oligosaccharides, have a unique property of creating supramolecular complexes 

with other molecules. With a hydrophobic interior and hydrophilic exterior, it is frequently used as a drug delivery 

agent. In this work we will simulate a hydrophobic drug with coumarin derivative C500. Using UV-VIS 

spectroscopy we will study the effects of addition of α, β and γ cyclodextrins. Our expectation is that by addition 

of cyclodextrin, the emission spectra of coumarin C500 will increase in intensity and the emission maximum will 

either undergo bathochromic shift or hypochromic shift. 

 

Keywords: Coumarin; cyclodextrin; supramolecular complex; UV-VIS spectrometry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cieľom práce je vytvoriť a dokázať prítomnosť supramolekulových komplexov 

cyklodextrínu a kumarínu C500 (C12H10F3NO2; Obr. 1). Cyklodextríny sú pomerne dobre 

popísané látky [1], ktoré vďaka svojej nepolárnej kavite a polárnemu vonkajšku vedia vytvoriť 

supramolekulové komplexy s nepolárnymi látkami. My budeme používať tri varianty 

cyklodextrínu α, β a γ. Líšia sa v počte D-glukopyranozidových jednotiek (6, 7 a 8, Obr. 2). 

 

 

 

Obr. 1. Kumarín C500 

 

 
 

Obr. 2. α, β a γ varianty cyklodextrínu [3] 
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Vytvorením host-guest (hostiteľ-hosť) komplexu sa zmenia okrem iného aj 

fotochemické vlastnosti guest molekuly. Kumarín bol zvolený kvôli jeho fotochemickým 

vlastnostiam ale aj jeho využitiu v medicíne a nízkej rozpustnosti vo vode. Pridaním 

cyklodextrínu očakávame zmenu rozpustnosti, ktorú budeme pozorovať zmenou emisného 

maxima ale taktiež batochrómnym alebo hypsochrómnym posunom emisného maxima.  

Poznáme množstvo spektrálnych metód napríklad IČ, UV-VIS alebo röntgen. Každá 

z týchto metód skúma iné prechody v molekule kvôli rozdielnym používaným energiám 

fotónov. My sme si vybrali UV-VIS spektroskupiu, pri ktorej prebiehajú elektrónové prechody. 

Pri absorpcii svetelného kvanta prejde molekula zo základného do exitovaného stavu. 

V excitovanom stave pri zachovaní multiplicity molekula ostane len krátko (rádovo len 

nanosekundy), pričom pri návrate vyžiari fotón. To ale nie je jediný možný scenár, takisto 

môže dôjsť k vnútornej konverzií, medzisystémovému prechodu alebo vibračnej relaxácií. 

Tieto procesy sa zobrazujú pomocou Jablonského diagramu (Obr. 3). 

 

 

 
Obr. 3. Jablonského diagram [4] 

 

Na to aby organické látky absorbovali UV-VIS fotóny, musia obsahovať konjugovaný 

systém. Woodward–Fieserovými pravidlami vieme určiť približnú vlnovú dĺžku, kde dôjde ku 

absorpcii. Preto bol za základný skelet nášho fluorofóru vybraný kumarín (Obr. 4.), ktorý 

obsahuje benzénové jadro spolu s α,β nenasýteným cyklickým esterom.   

 

 
 

Obr. 4. Kumarín   
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Materiál a metódy 

Ako flourofór sme si vybrali kumarín C500. Tým že sme nepoznali jeho presnú 

rozpustnosť vo vode, pripravili sme presýtený roztok a počkali sme približne deň na to, aby sa 

kumarínu rozpustilo čo najviac. Následne sme prefiltrovali časť roztoku aby sme sa zbavili 

nerozpustených kryštálov a prefiltrovaný roztok zriedili 100-krát. Pre sledovanie vplyvu 

cyklodextrínov na rozpustnosť sme si pripravili sadu roztokov so znižujúcou sa koncentráciou 

β- a γ-cyklodextrínu. α-cyklodextrín sme nateraz nepoužili, lebo bol príliš malý čiže by 

kumarín C500 s ním nevedel vytvoriť stabilný komplex [2]. Prvé roztoky mali koncentráciu 

10–2 M. Pripravili sme ich rozpustením 0,568 g β-cyklodextrínu a 0,649 g γ-cyklodextrínu- 

v 50 ml vody. β-cyklodextrín sa ani po niekoľkých minútach v ultrazvukovej vaničke 

nerozpustil, a tak sme roztok zriedili 10-krát.  Následne sme opakovane 10-krát zriedili roztok, 

až dokým sme nedosiahli koncentráciu cyklodextrínu 10–7.  

Kumarín C500 sme excitovali vlnovou dĺžkou 400 nm a emisiu sme pozorovali od 

430 nm do 650 nm na spektrofluorimetri RF-6000 od firmy Shimadzu. Ako prvé sme si 

namerali emisiu samotného kumarínu, a to tak, že sme zmiešali zásobný roztok kumarínu C500 

s deionizovanou vodou v pomere 1:1. To isté sme spravili aj pre zmesi cyklodextrínu 

a kumarínu.  

 

Výsledky a diskusia 

 

 
 

Obr. 5. Spektrum čistého kumarínu C500 vo vode 

 

UV/VIS spektrometriou sme dostali emisné spektrum kumarínu C500 (Obr. 5). 

V oblasti 430 až 650 nanometrov sme pozorovali len jedno maximum, a to pri 513 nm  s 

relatívnou intenzitou 16,955.  
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Obr. 6. Spektrum kumarínu C500 s β-cyklodextrínom s meniacou sa koncentráciou 

 

Pri prvom prídavku β-cyklodextrínu sme pozorovali posun maxima emisie a takisto 

došlo k zvýšenej intenzite emisie (Obr. 6). Prídavky s nižšími koncentráciami cyklodextrínu 

boli až na malé fluktuácie prakticky totožné s emisným spektrom čistého kumarínu C500. 

Svedčí to o tom, že sme mali buď príliš koncentrovaný roztok kumarínu alebo málo 

koncentrovaný cyklodextrín. Tým že β-cyklodextrín sa nám pri vyšších koncentráciách 

nerozpustil, mali by sme zriediť roztok kumarínu. Potom by sa, zrejme, dala pozorovať 

závislosť posunu emisného maxima prípadne jej intenzity od koncentrácie cyklodextrínu. 

 

Tab. 1. Vlnová dĺžka maxima emisie a príslušná intenzita po pridaní β-cyklodextrínu  

 
Koncentrácia 

pridaného 

cyklodextrínu 

λmax 

[nm] 

Relatívna 

intenzita 

0 513 16,955 

10–2 – – 

10–3 508 22,577 

10–4 512 16,97 

10–5 513 17,833 

10–6 513 16,177 

10–7 512 16,408 
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Obr. 7. Spektrum kumarínu C500 s γ-cyklodextrínom s meniacou sa koncentráciou 

 

Prídavok s najväčšou koncentráciou γ-cyklodextrínu ako jediný spôsobil posun 

emisného maxima a jeho intenzity (Obr. 7). Pre γ-cyklodextrín bude treba tiež zmeniť 

koncentráciu kumarínu alebo cyklodextrínu, aby mohla byť pozorovaná závislosť zmeny 

emisného maxima alebo jej intenzity. 

 
Tab. 2. Vlnová dĺžka maxima emisie a príslušná intenzita po pridaní γ-cyklodextrínu  

 

Koncentrácia 

pridaného 

cyklodextrínu 

λmax 

[nm] 

Relatívna 

intenzita 

0 513 16,955 

10-2 509 20,262 

10-3 512 16,864 

10-4 514 17,693 

10-5 513 17,589 

10-6 512 17,302 

10-7 513 17,589 

 

 

 
Obr. 8. Porovnanie emisných spektier kumarínu C500 s 10–2 M γ-CD, 10–3 M β-CD a bez prídavku CD (0) 
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Z Obr. 8. vidíme, že β-cyklodextrín mal najväčší účinok na emisiu kumarínu C500.  

 

Záver 

Pomocou UV/VIS spektrometrie sme ukázali že β- a γ-cyklodextrín dokážu zvýšiť rozpustnosť 

kumarínu C500. Dôkazom toho bolo zvýšenie intenzity emisie. Rozpustnosť kumarínu C500 

sa zvýšila kvôli vzniku komplexov s β- a γ-cyklodextrínom čo sme dokázali hypsochrómnym 

posunom maxima emisie.  V porovnaní β- a γ-cyklodextrínu mal β-cyklodextrín väčší účinok 

aj napriek menšej koncentrácií.  
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Abstract 

The application of MALDI-TOF for diagnostics of mucopolysaccharidoses and mucolipidoses 

Mucopolysaccharidoses (MPSs) and mucolipidoses (MLs) are part of inherited metabolic disorders also known 

as lysosomal storage diseases. These diseases affect function of many vital organs (heart, lungs, spleen) and central 

nervous system. Usual approaches towards diagnostics of these disorders are enzymatic assay genetic analysis or 

other methods (thin-layer chromatography, capillary electrophoresis etc.). In this work, matrix assisted laser 

desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) analysis of permethylated urine 

samples from patients with four different types of MPSs and MLs was used for purpose of their diagnostics.  

 

Keywords: MALDI-TOF; lysosomal storage diseases; mucopolysaccharidosis; mucolipidosis 

 

Introduction and Objectives 

Mucopolysaccharidoses (MPSs) and mucolipidoses (MLs) are lysosomal storage 

diseases (LSDs), a group of inherited metabolic disorders caused by enzyme deficiencies 

resulting in accumulation of undegraded saccharide substrate. This process affects central 

nervous system and can lead to a broad spectrum of clinical manifestations such as mental 

retardation, development delay or hydrocephalus. LSDs affect other organs as well (heart, 

spleen, liver etc.). Mucopolysaccharidoses include eight individual disorders (denoted with 

Roman numerals) and each of these disorders has a wide spectrum of phenotypic variation 

depending on the specific mutation. Mucolipidoses are classified into four types: ML I - IV [1 

– 3]. MPSs and MLs are usually diagnosed by enzymatic assay, genetic analysis, or other 

methods, such as thin-layer chromatography (TLC), dimethyl methylene blue (DMB) assay or 

capillary electrophoresis [4]. LSDs can be successfully diagnosed also by the application of 

spectral methods such as nuclear magnetic resonance (NMR), electrospray ionisation mass 

spectroemtry (ESI-MS) and matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass 

spectrometry (MALDI-TOF). These analyses have many advantages, e.g. MALDI-TOF 

analysis requires small sample volume and provides possibility of automatization of the 
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analytical process. Therefore this method is suitable for the diagnostics of lysosomal storage 

disorders [5].  

In this work we performed MALDI-TOF analysis of permethylated urine samples 

obtained from patients with four different LSD types: MPS I (female, 11 y.o.), MPS II (male, 

15 y.o.), MPS IIIA (male, 6 y.o.) and ML II (male, 2 y.o.) with the goal aimed to identify the 

oligosaccharide biomarkers of these disorders. As a negative control, permethylated urine 

sample of healthy specimen was used (male, 6 y.o.). The main reason for analysis of urine 

samples is a non-invasive character of this sample type. 

 

Materials and methods 

First step of urine sample preparation was dissolution of 50 µL of each sample in water 

(LC-MS quality). Samples were then mixed vigorously on vortex and then frozen at – 80 °C. 

After freezing, the samples were dried on lyophilizator overnight and then permethylated. 

Permethylation process started with addition of DMSO into the NaOH and mixing into a slurry. 

Approximately 150 µL of this slurry was added to each sample and then 150 µL of iodomethane 

was added into the mixture and mixed vigorously on vortex. Mixed samples were incubated on 

a shaker (2000 rpm, 50 min, 25 °C). Mixed samples were then extracted with chloroform and 

washed with ice-cold water until the reach of neutral pH value. Samples were then dried at 

laboratory temperature. Permethylated samples were then dissolved in 10 µL of 

water/methanol solution (50/50). 

1 µL of permethylated sample was spotted onto a MALDI plate with 1 µL of Na-DHB 

matrix (2,5-dihydroxybenzoic acid dissolved in TA30 with the addition 1 mM NaOH) and 

dried at laboratory temperature. MALDI-TOF analyses were performed on MALDI mass 

spectrometer UltrafleXtreme II (Bruker Daltonics, Germany) in positive reflectron ionisation 

mode. The results were evaluated with software programs flexAnalysis 3.4 (Bruker Daltonics, 

Germany) and GlycoWorkbench (www.eurocarbdb.org). 

 

Results and discussion 

Primary goal of this work was to obtain potential biomarkers for four representative 

types of LSDs in permethylated urine samples using MALDI-TOF mass spectrometry. As a 

negative control, permethylated urine sample of a healthy specimen was analysed (Fig. 1.). For 

MPS I, nine signals of potential biomarkers for this disease were identified (Fig. 2.). The most 

intensive identified signal of this spectrum, m/z 2546.9 Da, corresponds to the 

Neu5Ac2Hex5HexNAc structure. 
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Fig. 1. MALDI-TOF spectrum of permethylated urine sample of a healthy specimen 

 

 

 
Fig. 2. MALDI-TOF spectrum of permethylated urine sample of MPS I patient 

 

 Using MALDI-TOF analysis, potential biomarkers for MPS II were identified 

as well. In this case, we identified signals of six biomarkers for this disease and the most intense 

signal corresponds with the Neu5Ac1Hex3HexNAc2 structure (m/z 1532.6 Da) (Fig. 3.). For 

MPS IIIA, six potential biomarkers were identified. The most intense signal corresponds to 

Neu5Ac2Hex1HexNAc (m/z 1240.6 Da) (Fig. 4.). The last urine sample we analysed using 

MALDI-TOF analysis came from the patient with ML II (Fig. 5.). In this case, we identified 

eleven different oligosaccharide signals that represent potential biomarkers for this disorder. 

The most intense signal corresponds to Neu5Ac1Hex3HexNAc2 structure (m/z 1532.6 Da). 
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Fig. 3. MALDI-TOF spectrum of permethylated urine sample of MPS II patient 

 

 

 
Fig. 4. MALDI-TOF spectrum of permethylated urine sample of MPS IIIA patient 
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Fig. 5. MALDI-TOF spectrum of permethylated urine sample of ML II patient 

 

We can see that some signals present in the negative control are present in the spectra 

of LSDs as well. However, intensities of these signals are significantly lower in case of negative 

control, than in case of patient samples. Also, many signals correspond to different LSDs as 

common biomarkers. Some of these signals are shown in Fig. 2 – 5, e.g. signal m/z 1532.3 Da, 

which is published in literature as a biomarker for ML II, but also for other types of LSDs, such 

as Galactosialidosis or Sialidosis [6]. We could see these similarities especially in case of 

spectra of urine samples obtained from patients with MPS II and MPS IIIA, where we identified 

the same signals for both diseases. However, there are great differences in the intensities of 

these signals, e.g. the signal of Neu5Ac2Hex1HexNAc structure (m/z 1240.6 Da) has a 

significantly higher intensity in the spectrum of urine sample from MPS IIIA patient (Fig. 4). 

In spectrum of urine sample obtained from patient with MPS II (Fig. 3) has higher intensity 

signal corresponding with Hex5HexNAc3 structure (m/z 1824.6 Da). Differences in signal 

intensities and diversity of spectra showcase that every disease has a different ”fingerprint“ 

leading to diagnostics of this diseases. 

 

Conclusions 

In this work, we analysed permethylated urine samples of four patients with different 

LSDs: MPS I (female, 11 y.o.), MPS II (male, 15 y.o.), MPS IIIA (male, 6 y.o.) and ML II 

(male 2 y.o.). The main goal was to identify signals of potential biomarkers of these diseases 

using MALDI-TOF mass spectrometry. Using this method, we successfully identified signals 

of oligosaccharide biomarkers of these diseases. Despite the fact that some of these signals 
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were common for these diseases and thus they do not serve as a specific biomarkers, their 

intensities and number in each disease were different. This overall “fingerprint” could be 

considered as a specific for every disease. Unfortunately, due to the rarity of these disorders, it 

was not possible to obtain sufficient number of samples for every disorder and to obtain 

statistically significant results confirming this conclusion. 

 

Acknowledgments 

 This work was supported by grants from Ministry of Health of the Slovak 

Republic under the project registration number 2019/7-CHÚSAV-4, VEGA 2/0060/21, APPV-

18-0336 and VEGA 2/0137/20. This publication was created with the support of the 

Operational Program Integrated Infrastructure for the project Study of structural changes of 

complex glycoconjugates in the process of inherited metabolic and civilization diseases, ITMS: 

313021Y920, co-financed by the European Regional Development Fund. Coauthors of this 

work are members of European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders 

(MetabERN) - Project ID No. 739543. 

 

References 

[1] Sun A. (2018) Ann. Transl. Med. 6(24), p. 476 

[2] Nicolas-Jilwan M., AlSayed M. (2018) Pediatr. Radiol. 48(10), p. 1503 

[3] Khan S A., Tomatsu S. C. (2020) Int. J. Mol. Sci. (21)18, p. 6812 

[4] Kubaski F., de Oliveira Poswar F., Michelin-Tirelli K. et al. (2020) Diagnostics 10(3), p. 

172 

[5] Pakanová Z., Matulová M., Uhliariková I. et al. (2019) Chem. Papers 73, p. 701 

[6] Xia. B., Asif G., Arthur L., et al. (2013) Clin. Chem. 59(9), p. 1357 

  



 

908 
 

Infračervená spektrometria tepelnej degradácie vitamínu C 
 

Dominik Sarvaš 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej 

a teoretickej chémie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 845 12 Bratislava, Slovenská republika;  

sarvas6@uniba.sk 

 

 

Abstract 

Infrared spectrometry of thermal degradation of vitamin C 

Vitamin C is found in various amounts in many fruits and vegetables. As an antioxidant agent, it plays 

a key role in living organisms. In cooperation with vitamin E and other endogenous antioxidants, it helps to fight 

against the oxidative stress. In this work, we focused on the thermal stability of pure vitamin C. The aim of this 

work is to study the effect of temperature on a degradation of vitamin C samples. Using the Fourier transform 

infrared spectrometry, we recorded the infrared spectra of vitamin C at different temperatures. Below the melting 

point (190 °C), the degradation of vitamin C was insignificant, however above this temperature, it was clearly 

observable in infrared spectra.  

 

Keywords: vitamin C; thermal degradation; Fourier transform infrared spectroscopy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vitamín C (kyselina L-askorbová, C6H8O6) sa zaraďuje medzi vitamíny rozpustné vo 

vode. Spolu s ostatnými vitamínmi i ďalšími biologicky dôležitými látkami sa podieľa na 

správnom fungovaní procesov prebiehajúcich v živých organizmoch. Zohráva dôležitú úlohu 

antioxidantu, ktorý zabraňuje vzniku reaktívnych a pre bunky vysoko toxických voľných 

kyslíkových radikálov, ktoré spôsobujú vážne a nevratné poškodenia buniek. Okrem toho je 

kofaktorom niektorých druhov hydroxyláz [1]. 

 

 

 
Obr. 2. Štruktúra vitamínu C 

 

Stabilitu vitamínu C ovplyvňuje množstvo faktorov, akými sú napríklad  prostredie, 

v ktorom sa nachádza, pH, prítomnosť kyslíka a vlhkosti a v neposlednom rade aj teplota [2]. 

Jingyan a kol. sledovali priebeh tepelnej degradácie vitamínu C v pevnom skupenstve 

a v inertnej atmosfére plynného dusíka v teplotnom rozsahu 25–800°C. Vo svojej práci 

uvádzajú, že vitamín C v pevnom skupenstve je pomerne stály. Počnúc teplotou topenia 
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dochádza k zvýšenej degradácii vitamínu C, ktorú možno rozdeliť do troch štádií. V prvom 

štádiu, v rozmedzí teplôt 191–268 °C, dochádza k dehydratácií a k dekarboxylácii [2]. 

V druhom štádiu, charakterizovaným rozmedzím teplôt 268–504 °C nastáva dekarboxylácia 

a dekarbonylácia [2]. Okrem plynných produktov CO a CO2 v tomto štádiu degradácie vzniká 

aj množstvo rozličných derivátov furánu  a päťčlánkových α,β- nenasýtených cyklických 

ketónov [2,3]. Pri teplotách nad 504 °C dochádza k úplnému rozkladu aj vzniknutých 

produktov, pričom vznikajú plynné produkty obsahujúce najmä vodu, oxid uhoľnatý a uhličitý, 

metán či kyselinu mravčiu [3].  Práve štúdium vplyvu teploty na priebeh degradácie vitamínu 

C prostredníctvom infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou (FTIR) je 

predmetom tejto práce. 

S ohľadom na tému práce boli vytýčené nasledovné ciele: 

1. V infračervenom spektre vitamínu C identifikovať a charakterizovať jednotlivé píky 

prislúchajúce konkrétnym vibráciám funkčných skupín tejto molekuly. 

2. Pomocou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou sledovať vplyv 

teploty na mieru tepelnej degradácie vitamínu C v pevnom stave v teplotnom rozsahu 

50–250  °C.  

3. Zostrojiť teplotnú závislosť degradácie vitamínu C. 

Infračervená spektroskopia predstavuje jednu z najdôležitejších nedeštruktívnych 

spektrálnych metód používaných v chemickej analýze. Používa sa predovšetkým na rýchlu 

identifikáciu charakteristických funkčných skupín tvoriacich danú molekulu, čo možno využiť 

pri identifikácii a objasňovaní štruktúry známych ako i novosyntentizovaných anorganických 

a organických zlúčenín vo všetkých troch skupenstvách. 

 

Materiál a metódy 

Na prípravu vzoriek bol použitý vitamín C zakúpený (SigmaAldrich) a bromid draselný  

(Lachema n.p. Brno). Keďže bromid draselný silne pohlcuje vzdušnú vlhkosť, ktorá by mohla 

výrazne ovplyvniť výsledky meraní, pred samotnou prípravou vzoriek bol vysušený 

v elektrickej rúre pri teplote 110 °C po dobu dvoch hodín. Pre sledovanie vplyvu teploty na 

priebeh degradácie vitamínu C bola pripravená sada vzoriek s hmotnosťou, približne 0,5 g, 

ktoré boli postupne zahrievané v elektrickej rúre pri rôznych teplotách v rozsahu 50–250 °C 

s teplotným krokom 50 °C. Zo vzoriek vitamínu C po jeho tepelnej degradácii bolo odobratých 

0,01 g zmesi ku ktorej sa pridalo 0,1 g vysušeného bromidu draselného. Zmes bola následne 

dôkladne zhomogenizovaná v achátovej trecej miske. Po homogenizácii bolo z každej vzorky 
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navážených 0,01 g zmesi, ku ktorým bolo pridaných ešte 0,49 g bromidu draselného. To 

zodpovedá päťdesiatnásobnému zriedeniu pôvodnej zmesi. Zmes sa druhýkrát 

zhomogenizovala. Z každej takto pripravenej vzorky sa pomocou mechanického lisu firmy 

Pike Technologies, pôsobiaceho na malé množstvo vzorky (približne 0,2 mg) silou 2,5 tony 

zhotovila priehľadná tabletka, ktorá bola následne vložená do vzorkovej časti FTIR 

spektrometra a podrobená meraniu infračerveného spektra. Pre zhotovenie infračervených 

spektier vzoriek vitamínu C bol použitý spektrometer s Fourierovou transformáciou značky 

IRPrestige-21 od firmy Shimadzu. 

 

Výsledky a diskusia 

 

 
 

Obr. 3. Infračervené spektrum vitamínu C 

 

V infračervenom spektre vitamínu C boli v oblasti vlnočtov 3600–3200 cm-1 

identifikované štyri pásy, ktoré zodpovedajú valenčným vibráciám väzieb O–H. Dva pásy 

s vlnočtami 3021,033 a 2916,876 cm-1 boli priradené symetrickej a asymetrickej valenčnej 

vibrácii metylénovej skupiny v postrannom reťazci. Dva intenzívne pásy s vlnočtom 1754,755 

a 1674,226 cm-1 boli prisúdené valenčným vibráciám karbonylovej skupiny C=O a dvojitej 

väzbe C=C. Keďže majú tieto väzby v porovnaní s väzbami O–H a C–H vyššiu hodnotu 

väzbovej energie, pásy im prislúchajúce sú pozorované v oblasti nižších vlnočtov. Na druhej 

strane, posun týchto píkov k vyšším hodnotám vlnočtov, v porovnaní s jednoduchými 

karbonylovými zlúčeninami resp. alkénmi, je zapríčenený prítomnosťou paťčlánkového 

laktónového cyklu a taktiež aj konjugáciou dvojitej väzby C=C s karbonylovou skupinou [4]. 

Pík prislúchajúci väzbe C=C má v infračervenom spektre vitamínu C najvyššiu intenzitu. 

Vlnočtom 1322,21 a 1142,35  cm-1 prislúchajú valenčné vibrácie zoskupenia O– (C=O) –C, 
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charakteristického pre estery α,β-nenasýtených karboxylových kyselín. Vibrácia s vlnočtom 

1021,10 cm-1 zodpovedá valenčnej vibrácii C–O–C laktónového cyklu [4,5]. 

Na Obr. 2. sú zobrazené vzorky vitamínu C po tepelnej degradácii pri rôznych 

teplotách. Pri teplotách nižších ako 100 °C neboli pozorované žiadne vizuálne zmeny. Pri 

teplote 150 °C došlo k slabému zhnednutiu. Najvýraznejšie zmeny boli pozorované u vzoriek 

vitamínu C zohrievaných pri teplotách 200 a 250 ° C. Pozorovali sme, že došlo k ich 

roztopeniu, keďže teplota topenia vitamínu C je 190 °C. Tavenina vitamínu C bola spočiatku 

bezfarebná, no čím dlhšie bola zahrievaná, tým sa jej farba stávala hnedšia, až nakoniec 

sčernala v dôsledku karbonizácie. Pri zahrievaní bol pozorovaný vývoj malých bubliniek 

plynu. 

 

 

 
Obr. 4. Vzorky vitamínu C po tepelnej degradácii 

 

Na Obr. 4. je zobrazená séria infračervených spektier vitamínu C zohrievaného 

v teplotnom intervale 50 –250 °C. Pre porovnanie bolo tiež zmerané infračervené spektrum pri 

teplote miestnosti, t.j. 25 °C.  

Pri teplotách pod 200 °C dochádza iba k zmenšovaniu intenzity píkov, z čoho 

usudzujeme, že pod týmito teplotami nedochádza k výraznej degradácii vitamínu C spojenej 

so zmenou jeho štruktúry. Naproti tomu, nad teplotou 200 °C došlo k výrazným zmenám, čo 

sa prejavilo nielen na intezite píkov, ale aj ich tvare a posunu vlnočtu. V oblasti valenčných 

vibrácií hydroxylových skupín a metylénovej skupiny (3600–3000 cm-1) bol pozorovaný 

namiesto štyroch pásov patriacim hydroxylovým skupinám a pásu metylénovej skupiny jeden 

široký pás. V oblasti patriacej valenčným vibráciám karbonylovej skupine a dvojitej väzbe 

C=C (1900–1500 cm-1) došlo nielen k znižovaniu intenzity píkov, ale aj k ich posunu k vyšším 

vlnočtom. Tieto zmeny pozorované práve v týchto oblastiach prisudzujeme k dehydratácii 

a dekarboxylácii [2, 3] vitamínu C a vzniku molekúl vody a oxidu uhličitého, čo vysvetľuje aj 

pozorovaný vznik bubliniek v tavenine vitamínu C. V dôsledku komplexnosti procesu tepelnej 

degradácie, identifikácia veľkého množstva degradačných produktov nebola možná 

prostredníctvom FTIR.  Na ich veľký počet poukazuje aj publikácia [3].  
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Obr. 5. Infračervené spektrá vitamínu C zahrievaného pri rôznych teplotách 

 

Na vyhodnotenie teplotnej závislosti degradácie vitamínu C bol vybraný pík dvojitej 

väzby C=C, keďže v infračervenom spektre mal najvyššiu intenzitu. 

 

 

 
Obr. 6. Píky príslúchajúce valenčným vibráciám C=O a C=C skupiny 

 

Z intenzít píkov prislúchajúcim C=C väzbe, bol zostavený graf v závislosti od teploty 

zahrievania (Obr. 6). Vidíme, že s narastajúcou teplotou dochádzalo k zvyšovaniu hodnoty 

transmitancie píkov väzby C=C. Bodmi bola preložená priamka. Získaný korelačný koeficient 

bol R2 = 0,9243. Body prislúchajúce teplotám 50 a 100 °C neležia na preloženej priamke, čo 

mohlo byť spôsobené napr. nepresnosťou pri vážení, ale aj náhlou zmenou podmienok pri 

zahrievaní. Z toho dôvodu budú tieto body ešte raz premerané. 
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Obr. 6. Závislosť intenzity píku C=C väzby od teploty 

 

Záver 

Prostredníctvom infračervenej spektrometrie s Fourierovou transformáciou bola 

študovaná tepelná degradácia vitamínu C v teplotnom rozsahu 50–250 °C. V infračervených 

spektrách sme identifikovali píky zodpovedajúce charakteristickým funkčným skupinám 

vitamínu C, na základe ktorých bol vyhodnotený vplyv teploty na mieru jeho degradácie. 

Dokázali sme, že teplota výrazne ovplyvňuje priebeh tepelnej degradácie vitamínu C. Pri 

nižších teplotách ako je teplota topenia, t.j. 190 °C, nedochádza k výrazným zmenám 

v štruktúre. Avšak, nad touto teplotou, v nami študovanom teplotnom intervale, sme 

pozorovali, že dochádza k značnej degradácii vyvolanou dehydratáciou a dekarboxyláciou, čo 

sa prejavilo aj na rozdielnom tvare, intenzite  a vlnočte pásov v oblastiach charakteristických 

pre valenčné vibrácie hydroxylových skupín,  karbonylovej skupiny a dvojitej väzby C=C.  
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Abstract 

Optimization of solid phase extraction method for HPLC-MS determination of selected perfluoroalkyl 

compounds in human serum 

Perfluoroalkyl compounds are resistant, bioaccumulative, toxic and have adverse effect on human and 

animal health. Therefore it is important to monitor their concentration levels in biological matrices (for example 

serum). The optimization of solid phase extraction method followed by HPLC-MS analysis was investigated. The 

parameters, such as composition and volume of washing solution as well as eluent in SPE using Chromabond HR-

XAW (30 mg/1 mL, 45 µm) sorbent were tested. The column Poroshell C18 (50x3.0mm, 2.7 um) was applied for 

chromatographic analysis. Mobile phase consisted of 15 mmol/L acetic 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) using electrospray inization in negative mode. 

 

Keywords: perfluoroalkyl compounds; solid-phase extraction; LC-MS; serum  

 

Úvod a formulácia cieľa 

S rastúcou životnou úrovňou a technologickou vyspelosťou sa zvyšuje aj množstvo 

využívaných materiálov a látok v rôznych odvetviach priemyslu, pričom u niektorých bol 

preukázaný negatívny vplyv na zdravie u ľudí ako aj u zvierat. Medzi takéto látky patria aj 

perfluórované zlúčeniny (PFCs). PFCs sa začali vyrábať v 50. rokoch 20. storočia. Tieto látky 

sa využívali v mnohých oblastiach pre svoje jedinečné fyzikálno – chemické vlastnosti.  Ich 

výroba sa uskutočňovala hlavne dvoma spôsobmi, a to elektrochemickou fluoráciou 

a telomerizáciou. Medzi najsledovanejšie PFCs patria perfluórooktán sulfonát  (PFOS) 

a kyselina perfluórooktánová (PFOA), ktoré môžu vzniknúť aj ako degradačný produkt 

z príbuzných látok mikrobiálnou degradáciou prekurzorov alebo ako konečný produkt 

biologického metabolizmu [1, 2].  Najviac študované látky, PFOS a PFOA, sú perzistentné, 

bioakumulatívne,  toxické a pôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí aj zvierat a preto je dôležité 

sledovať ich koncentračnú úroveň v biologických matriciach ako je napríklad sérum [3].   

Vzhľadom k tomu, že sérum patrí medzi komplexné biologické matrice a vybrané 

analyty (PFOS, PFOA) sú v nej prítomné na nízkych koncentračných úrovniach (ng/mL), je 

nevyhnutná úprava vzoriek pred analýzou a následne dostatočne citlivá analytická metóda.  

Najčastejšie využívanou technikou je kombinácia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 
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(HPLC) a hmotnostnej spektrometrie (MS) [4].  Na úpravu komplexných biologických matríc 

sa  často používa extrakcia tuhou fázou (SPE), ktorej cieľom je odstránenie nežiadúcich 

interferentov z matrice a zakoncentrovanie analytov.  

Cieľom tejto práce bola optimalizácia extrakcie tuhou fázou a podmienok LC-MS 

analýzy na stanovenie PFOS a PFOA v modelových vzorkách ľudského séra. 

 

Materiál a metódy 

Použité chemikálie 

Acetonitril, metanol, kyselina octová (všetky LC-MS čistoty), octan amónny 

(≥ 99,99%), acetón (≥ 99,8%) a hydroxid amónny ako aj štandardy perfluóroroktán sulfónan 

a kyselina perfluórooktánová boli zakúpené od firmy Sigma Aldrich (Steinheim, Nemecko). 

Tetrahydrofurán (≥ 99,8%) bol zakúpený od spoločnosti Centralchem (Bratislava, Slovensko). 

Voda použitá na prípravu roztokov a mobilných fáz bola získaná filtráciou cez SimplicityTM 

Water Purification system (Millipore, USA). 

 

Extrakcia tuhou fázou 

Na extrakcia tuhou fázou bol použitý sorbent Chromabond® HR-XAW (1 ml/30 mg; 

45 µm, Macherey-Nagel, Düren, Nemecko). Extrakcia pozostávala zo štyroch krokov: 1. 

Kondiciovanie sorbenta s 1 mL metanolu a 2 mL vody; 2. aplikácia vzorky s prídavkom 

štandardov PFOS a PFOA s koncentráciou 1 ng/mL; 3. vymývanie interferentov použitím 0,5 

mL 5 mmol/L octanu amónneho s pH=4, 0,5 mL 25 % tetrahydrofuránu v metanole a 0,5 mL 

vody; 4. elúcia analytov s 0,5 mL 0,1 % hydroxidu amónneho v metanole. SPE extrakcia sa 

uskutočnila použitím aparatúry Supelco VisiprepTM SPE Vacuum Manifold DL (Sigma-

Aldrich, Mníchov, Nemecko).  

 

Úprava vzorky séra 

Pre všetky experimenty so sérom bola použitá ako modelová vzorka novorodenecké 

sérum (Nový Zéland). Pred SPE extrakciou boli vzorky séra precipitované (500 µL séra + 

500 µL metanolu) a následne centrifugované po dobu 10 minút. K 500 µL supernatantu sa 

pridalo 500 µL 0,1 M kyseliny mravčej a 1 mL zmesi bol dávkovaný na SPE kolónu.  

 

LC-MS analýza 

Na analýzy bol použitý vysokorozlišovací hmotnostný spektrometer LC-MS-IT-TOFTM 

(Shimadzu, Kyoto, Japonsko) a využívala sa ionizácia elektrosprejom (ESI) v negatívnom 



 

916 
 

móde. Na chromatografickú separáciu bola použitá kolóna  Proshell 120 EC-C18 (50 x 3 mm; 

2,7 µm, Agilent, USA). Mobilná fáza bola zložená z 15 mmol/L kyseliny octovej (vodná zložka 

A) a 100 % acetonitrilu (organická zložka B). Na analýzu bola použitá gradientová elúcia 

s nasledovným programom: 0,1 min – 30 % B; 3,2 min – 90 % B; 5,0 min – 90 % B; 5,1 min 

– 30 % B; 8,0 min – 30 % B s prietokom mobilnej fázy 0,2 ml/min. Dávkovaný objem bol 10 

µL a zber údajov bol v rozsahu 150 – 550 m/z. Všetky dáta boli zaznamenané a vyhodnotené  

pomocou softvéru LC-MS solution v.3.5.1. (Shimadzu). 

 

Výsledky a diskusia 

Prvým krokom experimentálnej práce bolo optimalizovať podmienky pre hmotnostno-

spektrometrickú analýzu. Optimalizácia podmienok sa uskutočnila technikou priamej infúzie 

vzorky do hmotnostného analyzátora s ionizáciou elektrosprejom. Testoval sa vplyv rôznych 

aditív vo vodnej a organickej zložke mobilnej fázy na ionizáciu PFOA a PFOS, a to: kyselina 

mravčia a  kyselina octová s koncentráciou 5,10,15 a 20 mmol/L; octan amónny a mravčan 

amónny s koncentráciou 5,10,15 a 20 mmol/L pri pH=4 a pH=5. Výsledný vplyv testovaných 

aditív pridaných do vodnej zložky mobilnej fázy na ionizáciu vybraných analytov je uvedený 

na Obr.1. Z výsledkov vyplýva, že najvhodnejšia zložka je kyselina octová s koncentráciou 15 

mmol/L. Ako organická zložka bol zvolený 100% acetonitril. Ďalším krokom optimalizácie 

bolo sledovanie vplyvu akumulačného času na intenzitu signálu.. Bol testovaný v rozmedzí 10-

120 ms pre oba analyty, pričom ako optimálny bol zvolený čas 40 ms. 

 

 

 
Obr. 1. Vplyv rôznej mobilnej fázy na intenzitu ionizácie PFOS a PFOA 

 A – PFOA, B - PFOS 

 

Ďalšia časť experimentálnej práce bola venovaná optimalizácii podmienok extrakcie 

tuhou fázou (SPE) pre úpravu vzoriek séra. Na extrakciu bol použitý sorbent  Chromabond® 

HR-XAW. Je to slabý aniónový menič, ktorý sa použil vzhľadom na fyzikálno-chemické 

vlastnosti analytov (kyslé látky). V úvode experimentov sa vychádzalo z dvoch postupov 
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doporučených výrobcom SPE kolón: 1. štandardný protokol pre sorbent HR-XAW (200 mg/3 

mL);  2. postup pre extrakciu perfluórovaných zlúčenín z vody pre sorbent HR-XAW (60 mg/3 

mL) [5]. Dosiahnuté hodnoty výťažností extrakcie boli 65% pre PFOA a 61% pre PFOS 

použitím postupu 1. Použitím postupu 2 boli získané výťažnosti extrakcie 156% pre PFOA 

a 145% pre PFOS. Pre ďalšie experimenty bol vybraný postup 1, pričom pre dosiahnutie 

vyšších výťažností sme pristúpili k jeho optimalizácii. 

 

Tab. 1. Postupy extrakcie tuhou fázou odporúčané výrobcom HR-XAW 

 

SPE krok Postup 1 pre HR-XAW (200 mg/3 mL) Postup 2 pre HR-XAW (60 mg/3mL) 

Kondicionovanie 
5 mL metanol 

2 mL  5% hydroxid amónny v metanole 

2 mL metanol 

5 mL voda 2 mL voda 

Aplikácia vzorky  
0,5 mL voda + štandardy s koncentráciou 

20 µg/L 

Vymývanie 

interferujúcich 

látok 

2 mL 25 mmol/l octan amónny  2 mL voda 

2 mL metanol alebo 25% tetrahydrofurán v 

metanole 

2 mL acetón-acetonitril-kyselina mravčia 

(50:50:1) 

2 mL voda 2 mL metanol 

Elúcia analytov  
2 mL metanol s prídavkom 1-5% hydroxidu 

amónneho 
2 mL 5% hydroxid amónny v metanole 

 

Pre ďalšie experimenty bol použitý sorbent HR-XAW (30 mg/1 mL, 45 µm). Boli 

testované parametre: zloženie a pomer objemov premývacieho roztoku; zloženie a objem 

elučného činidla pre 1 ml vzorky séra (blank) s prídavkom štandardov PFOA a PFOS 

s koncentráciou 1 ng/mL. 

Testovala sa koncentrácia octanu amónneho (zložka premývacieho roztoku) a to 5, 10, 

15, 20 a 25 mmol/L. Narastajúca koncentrácia octanu amónneho spôsobila zníženie výťažnosti 

extrakcie pre oba analyty. Pre ďalšie experimenty bola zvolená koncentrácia 5 mmol/L, pričom 

sa dosiahli výťažnosti 114 % a 112 % pre PFOA a PFOS, respektíve.  

Ďalším testovaným parametrom bol percentuálny obsah tetrahydrofuránu v 

premývacom roztoku, konkrétne 10 %, 20 % a 25 %. Najvyššie výťažnosti (112 % pre PFOA 

a 106 % pre PFOS) sa dosiahli použitím 25 % tetrahydrofuránu.  

Ďalej bol testovaný pomer objemov zložiek v premývacom roztoku (5 mmol/L octan 

amónny, 25 % THF v metanole a voda), a to nasledovne: 

o 0,5 mL-0,5 mL-0,5 mL  

o 0,5 mL-1 mL-1 ml 
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o 1 mL-1 mL-1 mL 

o 2 mL-1 mL-1 mL 

Zvolil sa najvhodnejší pomer činidiel 0,5 m -0,5 mL-0,5 mL, pričom boli dosiahnuté výťažnosti 

108 % pre PFOA a 103% pre PFOS.  

Poslednými optimalizovanými parametrami boli zloženie a objem elučného činidla. Na 

elúciu bol použitý metanol s prídavkom 0,1 %; 1 %; 2 % a 5 % hydroxidu amónneho. 

Najlepšie výťažnosti (103 % a 90 % pre PFOA a PFOS, respektíve) boli dosiahnuté použitím 

0,1 % hydroxidu amónneho v metanole.  Pre vybrané elučné činidlo boli porovnávané objemy 

0,3 mL; 0,4 mL a 0,5 mL. Ako najvhodnejší objem bol zvolený 0,5 mL, pre ktorý boli 

dosiahnuté výťažnosti 106 % pre PFOA a 99 % pre PFOS.  

Optimalizované podmienky extrakcie tuhou fázou pre úpravu vzorky séra sú 

znázornené v Tab. 2. 

 

Tab. 2. Optimalizovaný postup extrakcie tuhou fázou 

 

SPE krok Postup 

Kondiciovanie 

1 mL metanol 

2 mL voda 

Aplikácia vzorky 0,5 mL 

Vymývanie interferujúcich látok 

0,5 mL 5 mmol/l octan amónny pH = 4 

0,5 mL 25% tetrahydrofurán v metanole 

0,5 mL voda 

Elúcia analytov 0,5 mL 0,1% hydroxid amónny v metanole 

 

Vyvinutá SPE-HPLC-ESI-IT-TOF metóda bola použitá pri analýze vzoriek ľudského 

séra s prídavkom štandardov vybraných analytov (0,8 a 1,5 ng/mL pre oba analyty). Pred 

samotnou HPLC-MS analýzou bola vzorka upravená optimalizovanou SPE metódou a na 

analýzu bolo dávkovaných 5 ul vzorky. Celkový čas analýzy bol 8 minút. Na kvantitatívne 

vyhodnotenie koncentrácií PFOA a PFOS v ľudskom sére bola zostrojená kalibračná krivka 

v koncentračnom rozsahu 0,25-50 ng/ml pre PFOA a PFOS, respektíve. Z kalibračnej krivky 

boli stanovené koncentrácie: 0,72 ng/mL a 1,38 ng/mL pre PFOA a 0,82 ng/mL a 1,61 ng/mL 

pre PFOS. 
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Záver 

Predložená práca je zameraná na vývoj a optimalizáciu extrakcie tuhou fázou pre 

následné HPLC-MS stanovenie PFOA a PFOS vo vzorkách ľudského séra. Bol navrhnutý 

postup SPE extrakcie vybraných analytov zo séra, pričom výťažnosti dosiahli 106 % pre PFOA 

a 99 % pre PFOS. Z kalibračných kriviek zostrojených pre PFOA a PFOS boli zistené hodnoty 

0,72 ng/mL a 1,38 ng/mL pre PFOA a 0,82 ng/mL a 1,61 ng/mL pre PFOS vo vzorkách 

ľudského séra.  
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Abstract 

Energy is the key constituent in today’s world and there is constant hunt for alternative clean energy 

sources such as hydrogen-based fuels. Designing a green and a facile catalyst with decent electrocatalytic 

performance, for the water splitting reaction to generate hydrogen, will be a significant leap towards the 

sustainable energy production. Polyoxometalates derive itself from a class of molecular metal-oxygen clusters 

which utilizes V, Mo, W, Nb and Ta. {[Co(H2O)3(nic)2]2[μV10O28]}(Hnic)2.10H2O (V10 nic), 

{[Co(H2O)4(isonic)2]2.V10O28}.6H2O (V10 isonic), 

{[Co(H2O)4]2[Co(H2O)2(μ-pyz)2][μ-V10O28]}.4H2O (V10 pyz), {[Ni (H2O)4(O,N-2-hep)]2.V10O28}.6H2O (V10 hep) 

where nic, isonic, pyz, 2-hep stands for nicotinamide, isonicotinamide, pyrazinamide and 2-hydroxyethyl pyridine 

respectively, are a series of four decavanadate compounds presented here with respect to their crystal structures, 

water oxidation catalysis, solution stability, interaction with proteins and toxicity. V10 nic performed well by 

evolving 143.37 nmol of oxygen and stays stable and intact in aqueous medium. 

 

Keywords: decavanadates; cobalt; applications; water oxidation catalysis; proteins 

 

Introduction and Objectives 

Polyoxometalates (POMs) are the distinct category of metal-oxo anions, clamped to 

each other by shared oxygen atoms, leading to the construction of defined three-dimensional 

frameworks. Early transition metals such as V, Mo, W, Nb and Ta are predominantly present 

as the metal component in the domain of polyoxometalates. The POMs possess functional 

applications in the fields of energy, catalysis, medicine, biochemistry, and protein 

crystallization [1]. In recent times, POMs are perceived as the spectacular candidates in the 

branch of energy materials because they own a robust range of inorganic redox active sites and 

as the outcome, they demonstrate remarkable electrochemical performance [2]. 

When the vanadium is playing the part of the metal component, POMs are labeled as 

Polyoxovanadates (POVs). Amongst all POVs, this work is focused on the decameric oligomer 

termed as decavanadates [V10O28]
6-, from now on abbreviated as V10. Out of 54 decavanadate 

compounds reported so far, there is only one V10 complex (2-

hepH)2[{Co(H2O)5}2V10O28]·4H2O employing Co(II) [3]. In our group we synthesized V10 nic 

and V10 pyz and established their crystal structures through X-ray diffraction analysis (XRD), 

which had been published already in the Student Scientific Conference 2021 [4]. Since the 

compelling motto of that project was to design and synthesize a wide library of decavanadates 
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and explore their aptitude in terms of biomedical applications such as antiviral and antitumor 

testing, catalytic application such as water oxidation catalysis, and also to estimate their 

feasibility to behave as crystallization additives in membrane protein crystallography, we 

synthesized unprecedented compounds V10 isonic and V10 hep and investigated the pertinent 

applications.  

 

Materials and methods  

Synthetic procedures were followed from previously reported literature [3,4]. All 

chemicals were of analytical grade and were used as received, without further purification. The 

materials used were ammonium metavanadate (NH4VO3), nicotinamide (C6H6N2O), 

isonicotinamide (C6H6N2O), pyrazinamide (C5H5N3O), 2-hydroxyethyl pyridine (C7H9NO), 

cobalt nitrate hexahydrate (Co(NO3)2.6H2O), nickel chloride hexahydrate (NiCl2.6H2O), 

proteins such as thaumatin, lysozyme, proteinase K, 5M HCl and distilled water. The X-ray 

diffraction data were collected on Bruker X8 APEX II instruments and 51V nuclear magnetic 

resonance spectroscopy measurements were conducted on a Varian VNMRS 600 MHz 

spectrometer. 

 

Results and discussion 

1.Crystal structures  

1.1) {[Co(H2O)3(nic)2]2[μV10O28]}(Hnic)2.10H2O (V10 nic) 

The X-ray crystal structure of V10 nic (Fig.1.) reveals the presence of a new anionic 

species {[Co(H2O)2(nic)2]2[μ-V10O28]}
2- and the symmetric nature of it. It clearly shows the 

existence of the decavanadate anion [V10O28]
6- functioning as a bridging ligand which is linking 

the two fragments of {Co(H2O)3(nic)2}
2+, thus possessing a symmetric property. 

1.2) {[Co(H2O)4(isonic)2]2.V10O28}.6H2O (V10 isonic) 

The X-ray crystal structure of V10 isonic (Fig.2.) imparts the presence of the new 

cationic species {[Co(H2O)4(isonic)2]
2+ in pairs and a V10 anion. The crystal system has a 

triclinic geometry and P1̅  space group. There is no coordination between the metal Co and the 

V10 cluster. To be precise, the conditions under which the V10 group can act as a ligand or as 

an anion is not well-established and not under the scope of the synthesis so far. As an overview, 

each cobalt (II) atom is octahedrally coordinated with two isonicotinamide (isonic) ligands and 

four H2O molecules to be coordinatively saturated. The bond distances between the Co (II) and 

the oxygen of the H2O molecules d(Co-Ow) are between 2.0858(11) and 2.1720 (11) Å. 

Furthermore, each Co (II) atom is coordinated with the two isonic ligands on either side, 
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through the nitrogen atom of the heterocyclic pyridine ring [N-Co 2.0986 (12)Å to 2.1761 

(11)Å], which represents a typical bond distance between a Co (II) atom and an N-donor 

organic ligand. 

 

 
 

Fig. 1. Molecular structure of V10 nic (left) and V10 isonic (right) 

 

 
 

Fig. 2. Molecular structure of V10 pyz (left) and V10 hep (right) 

Color code: teal polyhedra V10, cyan Co, Ni (V10 hep), blue N, red O, white C, gray H 

 

1.3) {[Co(H2O)4]2[Co(H2O)2(μ-pyz)2][μ-V10O28]}.4H2O (V10 pyz) 

The X-ray crystal structure of V10 pyz (Fig.3.) revealed the presence of a new polymeric 

anion consisting of a monomeric unit {[Co (H2O)4]2[Co (H2O)2(μ-pyz)2] [μ-V10O28]} and the 

symmetric nature of it. It legibly shows the existence of the polymeric structure in which the 

units of decavanadate anion [V10O28]
6- and the bridging fragments of 

{[Co(H2O)4]2[Co(H2O)2(μ-pyz)2]}
6+ propagate in a zig-zag fashion. 

1.4) {[Ni (H2O)4(O,N-2-hep)]2.V10O28}.6H2O (V10 hep) 
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The X-ray crystal structure of V10 hep (Fig.4.) displays the presence of the new cationic 

species {[Ni(H2O)4 (O,N-2-hep)]2+ in twins and a decavanadate cluster anion. The crystal 

system has a monoclinic geometry and C2/c space group. 

The XRD studies markedly represents the existence of the decavanadate cluster 

[V10O28]
6- as an anion and there is no coordination between the metal Ni and the V10 cluster. 

there are no evident reasons for the absence of direct coordination between the Ni complex and 

V10 cluster anion. 

As an overview, each Ni (II) atom is octahedrally coordinated simultaneously to oxygen 

and nitrogen of the 2-hydroxyethyl pyridine (2-hep) ligand and four water molecules to be 

coordinatively saturated. The bond distances between the Ni(II) and the oxygen and nitrogen 

of the 2-hep is [Ni-O2-hep 2.040(3)Å ] and [Ni-N2-hep 2.078(3)Å ] respectively.  

2.Water oxidation Catalysis (WOC): 

The WOC studies reveals that the cobalt containing decavanadates possess an increased 

activity when compared to its other counterparts such as ammonium decavanadate and Cu 

bound decavanadate. The enhanced activity can be attributed specifically to the presence of Co 

and additional efficiency can be due to the direct coordination between theV10 and Co metal 

atom. 

 

Tab. 1. Amount of O2 evolved from WOC from various samples 

 

The V10 nic shows the elevated efficacy than the pristine V10Co because of the 

synergistic effect brought about by the increased lability of nicotinamide ligand along with the 

direct coordination between the Co and V10 unit. V10 isonic and V10 pyz have poor efficiency in 

terms of water oxidation catalysis, but they still outperformed the Cu based decavanadate. The 

decreased activity may be due to the incompetence offered by the stability of the ligand, thus 

preventing the oxygen evolution reaction. 

S. No  Sample Description  Amount of O2 evolved from WOC 

(nmol) 

1 V10NH4 POM (reference) 16.60 

2 V10Cu Cu complex 28.35 

3 V10Co Co complex without organic ligands 142.96 

4 JASO 065 V10 nic 143.37 

5 JASO 073 V10 isonic 83.84 

6 JASO 042 V10 pyz 74.12 
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3.Solution studies – 51V NMR analysis 

3.1) Stability of solution in pure water (aqueous medium): The free decavanadate has 

undergone considerable dissociation in pure water resulting into numerous peaks associated 

with the lower vanadate oligomers, whilst in case of the V10 nic, the decavanadate moiety has 

stayed just in place intact, illustrated by the existence of the clear-cut, exclusive three peaks 

that correspond to the decavanadate moiety only at -425 ± 3ppm, -505 ± 10 ppm and -525 ± 10 

ppm. 

3.2) Interaction with proteins thaumatin, lysozyme and proteinase K: The 

decavanadates were tested for interactions with the model proteins such as thaumatin, lysozyme 

and proteinase K and it is found from the vanadium NMR analysis that there existed a very 

feeble, negligibly small interaction based on the linewidth values calculated at half heights. 

4.Toxicity studies: 

 

  
 

Fig. 3. A549 (left) and HeLa (right) cell line toxicity studies 

V10 nic (orange) vs. (NH4)6V10O28.6H2O (blue) 

 

V10 nic and ammonium decavanadate (NH4)6V10O28.6H2O were subjected to toxicity 

studies using two cell lines A549 and HeLa, compared and analyzed based on their activity. In 

the below graphs (Fig.5.), the concentration is given along the x-axis and the absorbance is 

along the y-axis. The toxicity studies reveal that in case of both A549 and HeLa cells, the 

toxicity of V10 nic is having a directly proportional relationship with the concentration. As the 

concentration decreases in the range of 1mM, 0.1 mM, 0.05 mM, there is steep growth in the 

curve denoting a decrease in toxicity.  

As an overview for both A549 and HELA, it can be concluded that V10 nic was less 

toxic than the ammonium decavanadate which is useful information. Unlike others, in the case 

of 0.01 mM concentration, there was an abrupt fall in the curve denoting an increased toxicity 

which could be attributed to the decomposition of the V10 nic which has modified the pattern 

of activity. It can be concluded that the V10 nic was toxic to the cell as they cause damage to 
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the cell and eventually cell death (cytotoxic) due to which they are not tested for the biological 

applications such as antiviral, antitumor agents, etc.  

 

Conclusion 

Primary developing applications of Co (II) decavanadates such as water oxidation 

catalysis and solution stability studies were presented and critically reviewed, in accordance 

with their structure-activity relationship. Therefore, this work shall unfold and pioneer more 

possible directions and future prospects, in employing the decavanadates as the potential water 

oxidation catalysts and as crystallization additives in protein crystallography. 
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Abstract 

The development of miniaturized analytical method for the determination of melamine in infant formula 

Melamine is a metabolite of cyromazine, a pesticide, and is added to food products to fraudulently 

increase the protein content. It is also used to produce plastic dinnerware, laminates and glues. Microchip 

electrophoresis (MCE) with conductivity detection is a suitable miniaturized analytical method for the 

determination of melamine content in complex samples. An online combination of isotachophoresis (ITP) with 

zone electrophoresis (ZE) performed on a microchip was used for the analysis of infant formula samples. The 

application of discrete spacers to the ITP separation system eliminated the interfering compounds directly on the 

microchip. The ITP-ZE analyses were performed in cationic mode of separation at pH 3.2. Treatment of the 

sample prior to the analysis on the microchip required deproteination and subsequent filtration through a 

centrifugal filter. The developed ITP-ZE method can be used for quality control as a screening method for a 

presence of melamine in various food products. 

 

Keywords: microchip electrophoresis; conductivity detection; melamine; infant formula 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V posledných rokoch sa v chemickej analýze začal významnejšie uplatňovať proces 

miniaturizácie. Jeho cieľom je zvýšiť výkonnosť konvenčných analytických zariadení 

redukciou reagentov, vzorky, odpadu, času analýzy, výrobných nákladov, ako aj navrhnúť plne 

automatizované a prenosné zariadenia bez potreby použitia špecifických experimentálnych 

podmienok. Výskum a vývoj v tejto oblasti viedol k miniaturizácii kapilárnej elektroforézy 

(CE), známej ako mikročipová elektroforéza (MCE). MCE ponúka mnoho výhod oproti 

konvenčnej CE, ako je napr. integrácia rôznych laboratórnych operácií na mikročip, rýchlejšia 

analýza a efektívna separácia [1]. 

Melamín (1,3,5-triazín-2,4,6-triamín; MEL), ktorého chemická štruktúra je znázornená 

na Obr. 1, je organická heterocyklická zlúčenina, ktorá je široko využívaná ako surovina 

v chemickom priemysle, napr. na výrobu aminoživíc. MEL v kombinácii v triazínom alebo 

kyselinou kyanurovou tvorí v obličkách nerozpustné kryštály, čo spôsobuje u zvierat a ľudí ich 

zlyhanie. 
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Obr. 1. Chemická štruktúra melamínu 

 

Vzhľadom k tomu, že MEL je zlúčenina bohatá na dusík, používa sa na falšovanie 

rôznych potravín (obilná múka, krmivá pre domáce zvieratá, dojčenská výživa) za účelom 

zdanlivého zvýšenia obsahu bielkovín. MEL môže obsahovať niekoľko vedľajších produktov 

(amelín, amelid a kyselina kyanurová), ktoré môžu byť prítomné v kontaminovaných 

potravinách spolu s ním.  

V roku 2008 spôsobila nepretržitá konzumácia mlieka a dojčenskej výživy 

kontaminovanej MEL obličkové kamene u tisíckach detí v Číne. Preto FDA (Food and Drug 

Administration) a Európska komisia rozhodli, že mliečne výrobky budú mať stanovenú normu 

na obsah MEL, a to 1,0 mg/kg pre dojčenskú výživu a 2,5 mg/kg pre ostatné mliečne výrobky 

[2]. Za účelom bezpečnosti potravín pre ľudí a domáce zvieratá sa skríning na prítomnosť MEL 

a súvisiacich vedľajších produktov v potravinách a v krmivách pre zvieratá na báze bielkovín 

stal v mnohých krajinách dôležitým opatrením kontroly kvality [3, 4]. 

Cieľom práce bolo vyvinúť rýchlu skríningovú miniaturizovanú analytickú metódu pre 

analýzu vzoriek dojčenskej výživy na obsah MEL pomocou MCE s vodivostnou detekciou. 

 

Materiál a metódy 

MCE separácie boli uskutočnené na elektroforetickom mikročipe so systémom 

spájaných separačných kanálikov (IonChipTM 3.0, Merck, Nemecko) vyrobenom 

z polymetylmetakrylátu (Obr. 2). Dáta boli získavané z vodivostného detektora, ktorý bol 

integrovaný na konci druhého separačného kanálika. Separácia MEL bola uskutočnená v 

kationickom režime. Adsorpcia analytu na steny kapiláry bola potlačená prídavkom 

trietyléntetraamínu (TETA) do nosného elektrolytu, a na potlačenie elektroosmotického toku 

bola použitá metylhydroxyetylcelulóza (MHEC), ktorá bola súčasťou všetkých použitých 

elektrolytov. Zloženie elektrolytového systému použitého na separáciu MEL na mikročipe 

pomocou online kombinácie izotachoforézy (ITP) a zónovej elektroforézy (ZE) je uvedené 

v Tabuľke 1. 
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Obr. 2. Schéma mikročipu so spojenými separačnými kanálikmi a s vodivostnou detekciou  
C-LE = prvý (ITP) separačný kanálik (objem 4,5 µl) naplnený vodiacim elektrolytom; C-BE = druhý (ZE) 

separačný kanálik (objem 4,3 µl) naplnený nosným elektrolytom; C-TE = tretí kanálik (objem 0,8 µl) naplnený 

zakončujúcim elektrolytom; C-S = kanálik naplnený vzorkou (9,9 µl); D1, D2 = Pt vodivostné senzory; BF = 

bifurkačná oblasť, BE, LE, TE, S = vstupy pre nosný, vodiaci a zakončujúci elektrolyt a pre vzorku; W = výstup 

do odpadovej nádobky 

 

Všetky chemikálie p.a. čistoty, ktoré boli použité na prípravu roztokov elektrolytov, 

boli od firiem Sigma-Aldrich (Steinheim, Nemecko), Merck (Burlington, MA, USA) a Serva 

(Heidelberg, Nemecko). Štandardný roztok MEL (Sigma-Aldrich) bol pripravený na 

koncentrácii 1000 mg/l, a tento bol následne vhodne riedený. 

 

Tab. 1. Zloženie elektrolytového systému 

EOF = elektroosmotický tok; TETA = trietyléntetraamín; MHEC = metylhydroxyetylcelulóza 

 

Parametre 
ZE  ITP 

Nosný elektrolyt Vodiaci elektrolyt Zakončujúci elektrolyt 

Rozpúšťadlo voda voda voda 

Nosný/vodiaci/zakončujúci ión H+ Na+ H+ 

Protiión octan octan octan 

Aditívum TETA - - 

EOF supresor MHEC MHEC MHEC 

Koncentrácia (%, w/v) 0,1 0,1 0,1 

pH 3,2 4,7 3,2 

 

Vzorka dojčenskej výživy bola upravená deproteináciou pomocou kyseliny octovej 

a  metanolu. Zmes sa v skúmavke centrifugovala 20 min pri 5000 ot/min. Následne sa odobratý 

supernatant filtroval cez centrifugačný filter 10 000 NMWL. Takto pripravená vzorka bola 

ďalej vhodne zriedená a dávkovaná na mikročip v prítomnosti diskrétnych spacerov. 
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Výsledky a diskusia 

Vzhľadom na komplexnosť potravinárskych vzoriek, ako je dojčenská výživa, bolo 

potrebné eliminovať prítomnosť potenciálne interferujúcich látok. Za týmto účelom bolo 

vhodné pre efektívnu úpravu vzorky použiť na mikročipe so spájanými separačnými kanálikmi 

kombináciu ITP s vysokou koncentračnou schopnosťou a citlivej ZE. Prítomnosť diskrétnych 

spacerov v analyzovaných vzorkách umožnila vyčleniť v ITP kroku úzky pohyblivostný 

interval, v ktorom migroval MEL bez nežiaducich interferentov. Kationické formy butylamínu 

a kyseliny ɛ-aminokaprónovej boli použité ako predný a zadný diskrétny spacer a nežiadúce 

zložky vzorky boli elektroforeticky odstránené zo separačného systému pomocou techniky 

prepínania kolón. 

Elektroforeogramy, ktoré boli získané z vodivostného detektora umiestneného na konci 

druhého (ZE) separačného kanálika na mikročipe so spájanými kanálikmi po ITP-ZE analýze 

dojčenskej výživy BEBA (Nestlé, Boué, Aisne, Francúzsko) sú zobrazené na Obr. 3. 

Z elektroforeogramov vyplýva, že v analyzovanej vzorke nebol prekročený povolený limit pre 

obsah MEL v dojčenskej výžive, ktorý je FDA a Európskou komisiou určený na 1 mg/kg. 

Vyvinutá miniaturizovaná analytická metóda je preto vhodná pre odhalenie prítomnosti MEL 

pridávaného do potravín za účelom zdanlivého zvýšenia bielkovín. 

 

 
 

Obr. 3. Elektroforeogramy z ITP-ZE analýzy vzorky dojčenskej výživy po deproteinačnej úprave 

s rôznymi prídavkami MEL Vzorka dávkovaná na mikročip: 20-krát zriedená vzorka dojčenskej výživy 

BEBA, 20 mg/l ButA, 20 mg/l EACA v 20 % zakončujúcom elektrolyte s (a) 0; (b) 50; (c) 100 µg/l MEL. ButA 

= butylamín; MEL = melamín; EACA = kyselina ɛ-aminokaprónová; R = odpor 
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Záver 

Kombinácia ITP-ZE na mikročipe s vodivostnou detekciou bola použitá na analýzu 

vzoriek dojčenskej výživy. Analýza komplexnej vzorky si vyžiadala použitie diskrétnych 

spacerov, ktoré umožnili eliminovať interferenty. Navrhnutá MCE metóda bola aplikovaná na 

analýzu reálnej vzorky, ktorá bola upravená deproteináciou a následnou filtráciou cez 

centrifugačný filter. Vyvinutú ITP-ZE metódu na mikročipe možno aplikovať na skríning 

potravinárskych produktov na prítomnosť nebezpečných kontaminantov, akým je napríklad 

MEL. 
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Abstract 

Quinine-catalyzed asymmetric inverse electron-demand oxa-Diels-Alder reaction under ball-milling 

conditions 

The asymmetric inverse electron-demand oxa-Diels-Alder reaction (IEDDA) is a useful tool for the six-

membered heterocyclic compounds synthesis. Chiral pyran-based heterocycles occur in a variety of densely 

functionalized natural products and bioactive compounds. Oxa-Diels-Alder cycloadditions offer convenient 

access to these heterocyclic structures. The goal of the work is to study the quinine catalyzed IEDDA reaction  

of β,γ-unsaturated ketones with α-ketoesters, which takes place via a dienolate intermediate. Liquid-assisted 

grinding proves a highly efficient means of affording pyrans in high yield, with high enantiomeric purities  

and short reaction times.  

 

Keywords: oxa-Diels-Alder reaction; quinine; dienolate; asymmetric catalysis; ball mill 

 

Úvod a formulácia cieľa 

IEDDA reakcie sú v súčasnosti veľmi aktuálnou témou v oblasti stereoselektívnej 

syntézy. Reakcie, prebiehajúce cez dienolátový medziprodukt sú zatiaľ menej preštudované 

ako reakcie, v ktorých je medziproduktom jednoduchý enolát. (Obr. 1.) [1]. 

 

 
 

Obr. 1. Katalýza prostredníctvom tvorby a) enolátu; b) dienolátu 

 

Hlavným cieľom nášho projektu je štúdium oxa-Dielsovej-Alderovej reakcie  

β,γ-nenasýtených ketónov s α-ketoestermi prostredníctvom tvorby dienolátov s použitím 

chinínového organokatalyzátora, produktom ktorej sú dihydropyrány s tromi stereogénnymi 

centrami. V nami študovanej reakcii sme uplatnili mechanickú aktiváciu v guľovom mlyne, 

čím sme znížili množstvo použitých rozpúšťadiel. Pripravené produkty IEDDA reakcie môžu 
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byť ďalej derivatizované za vzniku biologicky aktívnych látok. 

Pomocou IEDDA reakcie je možné pripraviť z relatívne jednoduchých organických 

zlúčenín cyklické dihydropyrány, ktoré vykazujú významnú biologickú aktivitu,  

napr. antivirotickú, antibakteriálnu či antitumorovú aktivitu (Obr. 2.) [2–6]. 

 

 
 

Obr. 2. Príklady biologicky aktívnych chirálnych dihydropyránov 

 

Materiál a metódy 

Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie 

a rozpúšťadlá (Sigma-Aldrich, Acros, TCI, Mikrochem, Lach-Ner). Rozpúšťadlá, ktoré boli 

použité pri reakciách citlivých na prítomnosť vody, boli sušené a čistené bežnými metódami 

(DCM destiláciou z CaH2; Me-THF a Et2O destiláciou z Na/benzofenón; MeOH destiláciou 

z KOH). Samotné IEDDA reakcie boli uskutočnené vo vibračnom guľovom mlyne značky 

MM400 (firma Retsch) (Obr. 3.) v reaktoroch s objemom 1,5 ml. Priebeh reakcií bol sledovaný 

pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) na silikagélových platničkách (E. Merck silica 

gel 60 F254). Vizualizácia zlúčenín bola uskutočnená UV svetlom (254 nm), alebo použitím 

vizualizačných roztokov (kyselina fosfomolybdénová, anisaldehyd, KMnO4) s následným 

zahrievaním teplovzdušnou pištoľou. Pri stĺpcovej chromatografii bol používaný silikagél 

značky Merck silica gel 60 (0,040−0,063 mm). 1H a 13C NMR spektrá boli merané na prístroji 

Varian NMR SystemTM 600 (600 MHz pre 1H, 151 MHz pre 13C). Ako vnútorný štandard bol 

použitý tetrametylsilán. Spektrá boli spracované v programe MestReNova. Optická čistota 

pripravených látok bola stanovená metódou HPLC s chirálnou kolónou Chiralpak-IB a UV 

detektorom (215 nm). Ako mobilná fáza bola použitá zmes hexánu a iPrOH (90:10). 

Ultrazvukové vlnenie bolo používané s cieľom zvýšenia rozpustnosti látok v rozpúšťadle. 

Zdrojom ultrazvuku bola ultrazvuková vaňa značky Ultrasonic Compact Cleaner (200 W, 

20 kHz). 
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Obr. 3. Vibračný guľový mlyn 

 

Výsledky a diskusia 

Po príprave potrebných východiskových látok bolo uskutočnené štúdium  

oxa-Dielsovej-Alderovej reakcie. Vplyv organokatalyzátorov na stereoselektívny priebeh 

reakcie bol testovaný na modelovej oxa-Dielsovej-Alderovej reakcii ketónu 1a s ketoesterom 

2. Reakcia prebiehala vo vibračnom guľovom mlyne s 20 mol % katalyzátorov K1−K5 počas 

1 hod pri frekvencii 20 Hz. Do reakčnej zmesi bolo pridané malé množstvo dichlórmetánu 

(kvapalinou asistované mletie, LAG). Metódou HPLC sme stanovili enantiomérnu čistotu 

produktov a pomer diastereoizomérov bol určený z 1H NMR spektier surových reakčných 

zmesí. Výsledky skríningu katalyzátorov sú uvedené na obrázku 4.  

V práci boli použité katalyzátory na báze prírodných alkaloidov K1-5, ktoré zároveň 

pôsobia aj ako bázy. Najlepší výťažok (99 %) s pomerne vysokou enantiomérnou čistotou 

(80 % ee) sme dosiahli v reakcii s 20 mol % chinínu (K1). Naopak najnižší výťažok (90 %) bol 

dosiahnutý v reakcii katalyzovanej cinchonínom (K4). S týmto katalyzátorom vznikal 

v nadbytku opačný enantiomér ako reakciou katalyzovanou katalyzátorom K1. Reakcia 

katalyzovaná chinidínom (K2) poskytla produkt 3a v takmer kvantitatívnom výťažku 99 % 

s pomerom diastereoizomérov 2,5:1. V nadbytku (60 % ee) vznikal rovnaký enantiomér ako 

s katalyzátorom K4. Použitím cinchonidínu (K3) bol dihydropyrán 3a izolovaný vo výťažku 

97 %, s pomerom diastereoizomérov 1,7:1, pričom enantiomérny nadbytok bol 84 % ee. 

Reakciou s brucínom (K5) sme prípravili racemický štandard pre HPLC merania. Na základe 

dosiahnutých výsledkov sme v ďalšom štúdiu používali katalyzátor K1. 
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Obr. 4. Testovanie katalyzátorov a V nadbytku vzniká opačný enantiomér ako s katalyzátorom K1 

 

V nasledujúcich experimentoch sme testovali vplyv reakčných podmienok  

na oxa-Dielsovu-Alderovu reakciu (Obr. 5.). Uskutočnené boli aj reakcie v rozpúšťadle  

pri laboratórnej teplote s 20 mol % katalyzátora K1. Po reakcii v CH2Cl2 bol produkt 3a 

izolovaný s pomerom diastereoizomérov 1,3:1 a enantiomérnou čistotou 56 % ee (Tab. 1., 

experiment 1), zatiaľ čo v podmienkach mechanického mletia bol dihydropyrán 3a izolovaný 

s 2,5:1 dr a enantiomérnym nadbytkom 80 % (Tab. 1., experiment 2). Reakcia bez rozpúšťadla 

(LAG), prípadne bez katalyzátora neprebiehala a v reakčnej zmesi zostali v obidvoch 

prípadoch nezreagované východiskové látky (Tab. 1., experimenty 3 a 4). Skrátenie reakčnej 

doby  

na 5 min nemalo negatívny vplyv na výťažok, ale v tomto prípade sme zaznamenali vyššiu 

stereoselektivitu reakcie (Tab. 1., experiment 5). Zníženie množstva katalyzátora na 10 mol% 

spôsobilo zníženie výťažku, ale stereoselektivita zostala zachovaná (Tab. 1., experiment 6). 
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Obr. 5. Oxa-Dielsova-Alderova reakcia katalyzovaná chinínom 

 

Tab. 1. Testovanie reakčných podmienok reakcie  

a bez katalyzátora, b bez rozpúšťadla (LAG), c K1 (10 mol %) 

 

exp.  metóda čas výťažok (%) dr ee (%) 

1 A 48 h 99 1,3:1 56 

2 B 1 h 99 2,5:1 80 

3a B 1 h - - - 

4b B 1 h - - - 

5 B 5 min 95 4,0:1 84 

6c B 5 min 70 4,0:1 84 

 

 

 
Obr. 6. Substrátový skríning IEDDA reakcie a zmes dvoch diastereoizomérov 
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Po optimalizácii reakčných podmienok bol uskutočnený substrátový skríning (Obr. 6.). 

So sériou rôzne substituovaných β,γ-nenasýtených ketónov (1a-e) a α-ketoesterom 2 sme 

pripravili sériu 5 dihydropyránov (3a-e). Vo všetkých prípadoch sa jedná o nové doteraz 

neopísané zlúčeniny, ktoré boli plne charakterizované. Touto metódou bola z dvoch 

achirálnych jednoduchých molekúl v jednom stupni pripravená molekula s tromi 

stereogénnymi centrami. 

 

Záver 

Uskutočnili sme štúdiu oxa-Dielsovej-Alderovej reakcie s obrátenými elektrónovými 

požiadavkami β,γ-nenasýtených ketónov s α-ketoestermi v podmienkach mechanického mletia 

v guľovom mlyne, katalyzovanú chinínom prostredníctvom tvorby dienolátov. Pripravili sme 

rôzne dihydropyránov s tromi novými stereogénnymi centrami v dobrom výťažku (64 – 99 %), 

s pomerom diastereomérov až 4,0:1 a s enantiomérnou čistotou až 84 % ee. V blízkej 

budúcnosti bude testovaná biologická aktivita pripravených produktov.  
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Abstract 

Characterization of lipid transfer proteins in malaria causing pathogen Plasmodium falciparum 

Lipids are unable to diffuse across aqueous solution of a cell. Therefore, cells must employ systems to 

facilitate transfer of lipids. Besides vesicular transport, lipid transfer proteins (LTPs) evolved to mediate such 

transfer. One of the most studied LTPs are members of the Sec14 family, first discovered in the yeast 

Saccharomyces cerevisiae. Yeast Sec14p contains so called CRAL-TRIO domain and is capable to bind and 

transfer phosphatidylinositol and phosphatidylcholine. Members of the Sec14 family were found in every 

eukaryotic organism investigated, including malaria causing pathogen Plasmodium falciparum. Using in silico 

analysis we found two proteins from P. falciparum, PfQ8II87p and PfC6KTD4p, containing CRAL-TRIO 

domain. Both proteins share significant homology to Sec14p from S. cerevisiae. Through in vitro HL-60 binding 

assay, we have observed that both proteins were capable of binding phosphatidylcholine. Furthermore, 

PfC6KTD4p binds cholesterol and probably one of its precursors.  

 

Keywords: Sec14p; CRAL-TRIO; Lipid transfer protein; Plasmodium falciparum, malaria 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hydrofóbne molekuly, ako napríklad lipidy, sa nedokážu svojvoľne pohybovať cez 

vodné prostredie bunky. Aby bunky zabezpečili presun týchto lipidových molekúl, museli 

vyvinúť systémy, ktoré by ich prenos zabezpečili. Okrem vezikulárneho transportu bunky od 

baktérií až po cicavce vyvinuli špeciálne proteíny určené na prenos lipidov. Tieto proteíny sa 

nazývajú lipid transferové proteíny (LTP); obsahujú hydrofóbnu kavitu a dajú sa kategorizovať 

do troch hlavných skupín podľa toho, ako fungujú. V prvej skupine proteíny vytvárajú 

hydrofóbny tunel medzi dvoma membránami, cez ktorý následne prechádzajú lipidy. V druhej 

skupine proteíny fungujú ako most medzi dvoma membránami, čo dovoľuje lipidom schovať 

svoju hydrofóbnu časť a presunúť sa medzi membránami. Posledná skupina proteínov funguje 

ako škatuľka s vrchnákom. Lipidy sa naviažu do kavity a vrchnák prakticky uzavrie lipid od 

okolitého prostredia [1]. 

Jednou z najviac študovaných skupín LTP je Sec14 rodina, prvýkrát objavená 

v kvasinke Saccharomyces cerevisiae, kde pozostáva zo 6 proteínov: Sec14p, podľa ktorého je 

táto rodina pomenovaná a 5 Sec14 homológov. Všetky obsahujú CRAL-TRIO doménu, ktorá 

je zodpovedná za väzbu a prenos lipidov. Sec14p je esenciálny proteín, ktorý viaže a 

prenáša fosfatidylcholín (PC) a fosfatidylinozitol (PI). Jeho funkciou je regulácia 
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vezikulárneho transportu z Golgiho aparátu. Presné úlohy ostatných homológov ostávajú zatiaľ 

nejasné, avšak boli implikované v regulácii syntézy mastných kyselín, vezikulárneho 

transportu, homeostáze lipidových partikúl, dekarboxylácií fosfatidylserínu a v regulácií 

rezistencie voči azolom. Rovnako nie všetky homológy dokážu viazať a prenášať molekuly PC 

a PI. Niektoré homológy viažu a prenášajú skvalén, steroly, ale dokonca aj ne-lipidové 

molekuly ako napríklad hém [2 - 3]. 

Proteíny, ktoré obsahujú CRAL-TRIO doménu boli nájdené v každom jednom 

študovanom eukaryotickom organizme. Výnimkou nebol ani patogén spôsobujúci maláriu 

Plasmodium falciparum. Osekvenovaný genóm ukázal, že P. falciparum obsahuje niekoľko 

génov kódujúcich proteíny, ktoré obsahujú CRAL-TRIO doménu. Avšak zatiaľ neboli 

spravené žiadne špecifické štúdie, ktoré by sa zaoberali CRAL-TRIO doménu obsahujúcimi 

proteínmi P. falciparum. Na druhej strane, existujú dve štúdie, ktoré sa zaoberali proteínom 

obsahujúcim tzv. START doménu, ktorý tiež prenáša lipidy. Štúdie ukázali, že tento proteín 

bol schopný prenášať PC, PI a tiež aj fosfatidyletanolamín (PE) a sfingomyelín medzi 

membránami v in vitro pokusoch. Tento START doménu obsahujúci LTP je esenciálny; jeho 

disrupcia spôsobila, že parazity  sa vôbec nemnožili [4 - 5].  

Našim cieľom je identifikovať proteíny P. falciparum, ktoré majú CRAL-TRIO 

doménu a zdieľajú homológiu k Sec14p poprípade k iným homológom v rámci Sec14 rodiny. 

Následne budú tieto proteíny charakterizované na základe toho, aké lipidy viažu, aké lipidy 

prenášajú, a či sú schopné komplementovať Sec14p alebo ostatné homológy. Ak by sa ukázalo, 

že vybrané proteíny sú schopné komplementovať Sec14p, tak budú otestované proti 

špecifickým Sec14p inhibítorom [6]. Táto štúdia by následne mohla pomôcť pri identifikácii 

nových cieľov pre anti-maláriovú liečbu.  

 

Materiál a metódy 

In silico analýza Sec14p homológov P. falciparum. Na nájdenie homólogov P. 

falciparum k proteínu Sec14p kvasinky S. cerevisiae sme použili databázu Národného Centra 

pre Biotechnologické Informácie (NCBI). V rámci NCBI sme použili BlastP nástroj pri 

štandardných vyhľadávacích podmienkach. Tieto homológy  sme hľadali u P. falciparum klon 

3D7, ktorý je kompletne osekvenovaný a v štúdiách je najpoužívanejší. Následne sme 

kontrolovali tieto proteíny, či obsahujú CRAL-TRIO doménu a ďalšie kritické amino kyseliny. 

Identita a podobnosť vybraných proteínov k Sec14p a Sec14 homológom z S. cerevisiae boli 

počítané použitím programu EMBOSS Water na základe Smith-Watermanovho algoritmu. 

Expresia a purifikácia rekombinantných proteínov. Získané nukleotidové sekvencie 
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z databázy plasmodb.org pre proteíny homologické ku kvasinkovému Sec14p boli 

optimalizované pre expresiu v baktériách E. coli. Následne boli tieto sekvencie komerčne 

syntetizované cez GeneArt Gene Synthesis®(Thermo Fischer Scientific). Pripravené sekvencie 

boli naklonované do plazmidu pET26b, ktorý pridal HIS-tag na C koniec proteínov. Takto 

pripravený plazmid bol natransformovaný do kompetentných baktérií E. coli (BL21). Baktérie 

boli kultivované po dobu 4 hodín pri 37°C a následne bola expresia proteínov indukovaná 

pridaním IPTG. Baktérie boli inkubované ďalších 18 hodín pri 16°C. Zozbierané bunky boli 

lyzované a proteín bol extrahovaný pomocou afinitnej chromatografie použitím Ni-NTA 

agarózy. Proteín bol vymytý z Ni-NTA agarózy pomocou imidazolu. Proteíny s imidazolom 

boli odsolené pomocou odsolovacích koloniek. Čistota a koncentrácia proteínov bola 

stanovená SDS-PAGE elektroforézou za pomoci BSA štandardnej krivky a ImageJ softvéru. 

HL60 väzobný test na určenie naviazaných lipidov v proteínoch [7]. Na identifikáciu 

lipidov, ktoré viažu tieto proteíny, sme použili metódu, v ktorej sme HL60 bunky nechali rásť 

v prítomnosti rádioaktívne značeného 1-14C octanu sodného, ktorý sa zabudoval do rôznych 

molekúl vrátane lipidov. HL60 bunky rástli v prítomnosti rádioaktívneho izotopu 48 hodín, po 

ktorých boli permeabilizované streptolyzínom O a inkubované s rekombinantnými proteínmi. 

Proteíny s naviazanými lipidmi bol extrahované a purifikované afinitnou chromatografiou. 

Kedže proteíny boli znova vymyté imidazolom, museli byť aj odsolené pomocou odsolovacej 

kolónky. Naviazané lipidy boli vyextrahované v zmesi chloroformu, metanolu a vody (na 

základe Bligh a Dyerovej metódy [8]). Vyextrahované lipidy boli separované pomocou tenko-

vrstvovej chromatografie (TLC). Pre rozdelenie fosfolipidov bola použitá vyvíjacia zmes 

chloroform:metanol:kyselina octová:voda (75:45:2:1 v/v). Pre neutrálne lipidy bola použitá 

zmes petroléter:dietyléter:kyselina octová (70:30:2 v/v) a následne petroléter:dietyléter (49:1 

v/v). Rozdelené lipidy boli analyzované a kvantifikované pomocou Typhoon skenera a ImageJ 

softvéru. 

 

Výsledky a diskusia 

Pomocou in silico analýzy sme identifikovali 2 proteíny homologické ku kvasinkovému 

Sec14p, C6KTD4p a Q8II87p. Oba proteíny boli podobne veľké ako Sec14p, obsahovali 

CRAL-TRIO doménu a niektoré kritické amino kyseliny. Tabuľka 1 ukazuje identitu 

a podobnosť k jednotlivým proteínom zo Sec14 rodiny z kvasinky S. cerevisiae. Okrem toho 

sme zistili, že Q8II87p obsahuje takzvanú PEXEL sekvenciu, slúžiacu ako signalizačný motív, 

ktorý spôsobuje export proteínov z organizmu [9]. Maláriu spôsobujúci parazit P. falciparum, 

predovšetkým počas svojej infekčnej fázy nie je schopný syntetizovať také objemy lipidov, 
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ktoré potrebuje na svoj rast, a dokonca niektoré lipidy, ako napríklad cholesterol, nedokáže 

syntetizovať vôbec. Preto je plne odkázaný na to, čo zozbiera z externých zdrojov [10]. 

Sekretovaný lipid transferový proteín by mohol hrať v tomto procese významnú úlohu. 

 

Tab. 1. Identita a podobnosť Tabuľka zobrazuje identitu (I) a podobnosť (P) pre Q8II87p a C6KTD4p 

v porovnaní s proteínmi zo Sec14 rodiny z kvasinky S. cerevisiae. Identita a podobnosť boli vypočítané na 

základe Smith-Watermanovho algoritmu za pomoci programu EMBOSS Water 

 

 
I/P  

k ScSec14p 

I/P  

k ScSfh1p 

I/P  

k ScSfh2p 

I/P  

k ScSfh3p 

I/P  

k ScSfh4p 

I/P  

k ScSfh5p 

Q8II87p 21.8%/37.7% 26.2%/41.2% 22.9%/39.6% 22.7%/41.7% 19.1%/37.1% 19.1%/35.0% 

C6KTD4p 22.1%/38.3% 21.7%/41.3% 17.6%/33.2% 19.9%/34.3% 20.2%/34.4% 18.9%/32.1% 

 

Oba proteíny boli úspešne vyizolované z IPTG indukovaného pET26b plazmidu 

v baktérii E. coli (BL21). Keďže tento plazmid pridáva HIS-tag na C koniec proteínov, boli 

tieto proteíny vyizolované za použitia afinitnej chromatografie a Ni-NTA agarózy. Na obrázku 

1A v jamkách 2-6 pri 66,5 kDA je vidieť BSA krivku od 1 mg/mL až po 0,067 mg/mL. 

V jamkách 7-8 sú dve rôzne alikvóty proteínu C6KTD4p a v poslednej jamke je Q8II87p. Na 

obrázku 1B je krivka, na základe ktorej boli vypočítané koncentrácie vyizolovaných proteínov. 

 

 

 
Obr. 1. Kvantifikácia proteínov Q8II87p a C6KTD4p Časť A ukazuje SDS-PAGE elektroforézu, kde bol 

použitý BSA štandard so znižujúcou sa koncentráciou. Nasledujú 2 alikvóty C6KTD4p a posledná vzorka je 

Q8II87p. Časť B ukazuje krivku z BSA štandardu, cez ktorú sa následne počítala koncentrácia proteínov 

Pomocou in vitro väzobného testu sme identifikovali niekoľko naviazaných lipidov. 

V prípade fosfolipidov mali oba proteíny slabú väzbu na PC (Obr. 2A), pričom Q8II87p mal 

ešte dodatočne naviazaný ďalší, doposiaľ neidentifikovaný fosfolipid. V prípade neutrálnych 

lipidov mal iba C6KTD4p naviazaný cholesterol a ešte jeden dodatočný, zatiaľ 

neidentifikovaný lipid (Obr. 2B). Pravdepodobne sa jedná o prekurzor cholesterolu. Keďže oba 

proteíny mali ako dominantný fosfolipid naviazaný PC, dalo by sa argumentovať, že môžu 
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regulovať tvorbu vezikúl, podobne ako je to v prípade kvasinkového Sec14p. Avšak ak 

vezmeme do úvahy, že proteín Q8II87p obsahuje signalizačnú sekvenciu, ktorá by mohla 

umožniť jeho export von z bunky parazita, je tiež možné, že by mal tento proteín na starosti 

extracelulárnu reguláciu importu lipidov do bunky. Proteín C6KTD4p by ostal v bunke a mal 

by na starosti reguláciu transportu lipidov v rámci bunky. Vlastnosť proteínu C6KTD4p viazať 

cholesterol považujeme za veľmi zaujímavú, pretože, ako už bolo zmienené, P. falciparum nie 

je schopné si samo syntetizovať vlastný cholesterol. Proteín C6KTD4p by mohol fungovať ako 

cholesterol transferový proteín v bunke parazita.  

  

 
 

Obr. 2. Väzba lipidov na proteíny Q8II87p a C6KTD4p Časť 2A ukazuje nerádioaktívne fosfolipidové 

štandardy a naviazané fosfolipidy. Časť 2B ukazuje nerádioaktívne štandardy neutrálnych lipidov a naviazané 

neutrálne lipidy. HL60TL ukazuje celkové množstvo lipidov v bunke 

 

Záver 

Podarilo sa nám identifikovať dva proteíny P. falciparum, ktoré obsahujú CRAL-TRIO 

doménu a patria do Sec14 rodiny lipidov prenášajúcich proteínov. Oba proteíny boli úspešne 

exprimované v E. coli a naizolované. Na základe HL60 väzobného testu sme určili, že oba 
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proteíny dokážu viazať PC, pričom C6KTD4p je schopné navyše viazať aj cholesterol 

a pravdepodobne jeden z jeho prekurzorov. Z predbežných in vitro lipid transferových 

experimentov (nezverejnené) má proteín C6KTD4p v našich podmienkach nízky prenos 

cholesterolu. Treba však dodať, že použité podmienky sú optimalizované na kvasinkové 

proteíny, a preto je veľmi skoro tvrdiť, že C6KTD4p nie je schopný prenášať cholesterol. Ak 

by sa ukázalo, že tieto proteíny majú aj lipid transferové aktivity a dokážu komplementovať 

chýbanie Sec14p, poprípade iného Sec14 homológu, boli by zaujímavými cieľmi na anti-

maláriovú liečbu.  
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Abstract 

Preparation of superparamagnetic iron oxide nanoparticles for radiolabelling with pharmaceutical 

radionuclides 

The scope of this article was to prepare superparamagnetic nanoparticles based on magnetite. The 

preparation was done using two methods: coprecipitation and microwave synthesis. First sample was prepared by 

coprecipitation of Fe3+ and Fe2+ in basic conditions. Subsequently prepared nanoparticles were stabilized with 

citric acid in the reaction mixture. Other samples were prepared by reduction of Fe3+ using hydrazine in microwave 

reactor. Prepared nanoparticles were separated and subsequently stabilized using different concentration of  

PEG-1500 and fluorescein-HPMA in ultrasonic bath. The nature of nanoparticles was determined using XRPD. 

The stability of nanoparticles was obtained by the measurement of zeta-potential. Created shell of nanoparticles 

was analyzed using FT-IR. Nanoparticles stabilized with citric acid were then labelled with 161Tb and 177Lu. 

Subsequently in vitro stability studies were carried out in bovine serum, bovine plasma and saline solution. 

 

Keywords: nanoparticles; magnetite; PEG-1500; fluorescein-HPMA; 161Tb; 177Lu  

 

Úvod a formulace cíle 

Nanomateriály v nedávno době zažívají prudkého rozvoje ve všech oblastech lidské 

činnosti. Tomuto vývoji neunikla ani oblast zdravotnictví, ve které jsou nanomateriály stále 

hojněji využívány. Zájem o tyto materiály vychází z jejich neobyčejných vlastností, jakou je 

například velikost v řádech jednotek až desítek nanometrů, vysoký měrný povrch, schopnost 

vázat různé látky, nebo u některých schopnost fluorescence. Tyto vlastnosti předurčují 

nanočástice pro využití v zobrazování, cíleném transportu léčiv, radioterapii, fotodynamické 

terapii a dalších oblastech. Kromě již zmíněných vlastností mají nanočástice oxidů železa navíc 

schopnost interagovat s magnetickým polem. Konkrétně nanočástice o velikosti řádu 

nanometrů vykazují jev zvaný superparamagnetismus. Tento jev se vyskytuje u nanočástic 

magnetických materiálů, kdy každá částice představuje jednu magnetickou doménu. Materiály 

tak dokáží interagovat s magnetickým polem, ale po přerušení jeho vlivu si nezachovávají 

remanentní magnetizaci [1]. Díky magnetickým vlastnostem lze superparamagnetické 

nanočástice oxidů železa (SPIONs) využít jako kontrastních látek při zobrazování magnetickou 

rezonancí, jelikož ovlivňují T1 a T2 relaxační časy. Z toho důvodu můžou sloužit jako 
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alternativa aktuálně používaných kontrastů na bázi chelátů gadolinia, jež ve vzácných 

případech mohou způsobovat nefrogenní systémovou fibrózu [2]. Povrch SPIONs obsahuje 

mnoho hydroxylových skupin, které mohou být využity k navázaní léčiv a protilátek a 

nanočástice tak poté mohou sloužit jako multimodální nosiče pro cílený transport. Využití 

SPIONs se také předpokládá v nukleární medicíně, kde mohou sloužit jako nosiče 

diagnostických a terapeutických radionuklidů. Mezi oxidy železa vhodné pro přípravu 

nanočástic lze zařadit magnetit (Fe3O4), hematit (-Fe2O3) a maghemit (-Fe2O3). V závislosti 

na zvoleném postupu syntézy, lze připravit daný druh oxidu železa. Z těchto tří oxidů je pro 

medicínské aplikace nejvhodnější magnetit, kvůli své prokázané biokompatibilitě [3]. Pro 

syntézu nanočástic magnetitu byla vyvinuta řada metod, z nichž nejpoužívanější je 

koprecipitace. Tato metoda je založena na srážení Fe3+ a Fe2+ iontů v molárním poměru 

Fe3+/Fe2+ = 2 v bazickém prostředí. Kvůli zabránění oxidace magnetitu na maghemit je celá 

reakce prováděna pod inertní atmosférou. Výhodou této metody je její jednoduchost a relativně 

krátká doba přípravy v řádu hodin. Nevýhodou je získání polydisperzních nanočástic [1]. 

Alternativou k této již zavedené metodě je využití syntézy nanočástic pomocí mikrovlnného 

záření, čímž lze zvýšit účinnost zahřívání reakční směsi a docílit tak lepší krystalinity 

nanočástic. Výhodou je také podstatné snížení reakčního času až na desítky minut [4].  

Jednou z výzev, které je třeba vyřešit před využitím nanočástic je jejich tendence 

v průběhu času agregovat a ztrácet tak svoje unikátní vlastnosti. Z tohoto důvodu se nejčastěji 

nanočástice uzavírají do obalu tvořeného například polymerními látkami, přičemž vznikají  

tzv. core-shell struktury. Kromě zamezení agregace může obal sloužit jako vazebné místo pro 

látky určené k transportu, nebo může zlepšovat biokompatibilitu nanočástic [3]. 

Cílem této práce bylo připravit nanočástice magnetitu, ověřit jejich stabilitu a vytvoření 

obalové vrstvy jádra nanočástic. Dalším úkolem bylo využít připravené nanočástice pro jejich 

značení potenciálním terapeutickým radionuklidem 161Tb a již používaným terapeutickým 

radionuklidem 177Lu. 

 

Materiál a metody 

Nanočástice magnetitu byly připraveny dvěma způsoby. První způsob spočíval ve 

vytvoření nanočástic koprecipitací v bazickém prostředí se současnou stabilizací pomocí 

kyseliny citronové již v reakční směsi. Do 250ml kulaté baňky bylo naváženo 4,34 g  

FeCl3  6 H2O (16 mmol) a 2,23 g FeSO4  7 H2O (8 mmol) a bylo přidáno 80 ml ultračisté vody 

(18,2 M  cm). Reakční směs byla zahřívána za stálého míchání na olejové lázni při teplotě 
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70 °C 30 minut. V průběhu celé reakce byla reakční směs probublávána dusíkem. Následně 

bylo přidáno najednou 20 ml 25% vodného roztoku amoniaku. Po 30 minutách bylo do reakční 

směsi přidáno 4 ml roztoku kyseliny citronové o koncentraci 0,5 g/ml (10 mmol). Teplota 

reakční směsi byla zvýšena na 90 °C a reakční směs byla zahřívána 60 minut. Poté byla reakční 

směs ponechána zchladnout na laboratorní teplotu a vzniklé nanočástice byly sedimentovány 

za pomoci neodymového magnetu přes noc. Následně byl matečný roztok dekantován a 

nanočástice byly převedeny do centrifugačních zkumavek, promyty ultračistou vodou, 

separovány centrifugací při 4000 rpm po dobu 30 minut a znovu promyty ultračistou vodou. 

Celkem byly provedeny 3 promytí. Nakonec byly nanočástice suspendovány ve 20 ml 

ultračisté vody na přibližnou koncentraci 6 mg/ml. Tento vzorek byl označen SP_C.  

Pro druhý způsob syntézy neobalených nanočástic byl využit upravený postup uvedený 

ve studii [4] spočívající v redukci železitých iontů pomocí hydrazinu a zahříváním reakční 

směsi pomocí mikrovlnného reaktoru. Následně byly nanočástice stabilizovány pomocí 

polyethylenglykolu 1500 a fluorescein-HPMA (připraven Ondřejem Sedláčkem a Martinem 

Hrubým) o různých koncentracích v ultrazvukové lázni. Do 30ml reakční vialky bylo naváženo 

81 mg FeCl3  6 H2O (3 mmol) a ten byl rozpuštěn v 5 ml ultračisté vody. Poté byl přidán 1 ml 

~80% roztoku NH2NH2  H2O. Ihned došlo k vytvoření hnědé sraženiny. Vialka byla umístěna 

do mikrovlnného reaktoru, teplota byla nastavena na 100 °C a při této teplotě byla reakční směs 

zahřívána 10 minut. Poté byla reakční směs ochlazena na laboratorní teplotu, vzniklá černá 

usazenina byla odpipetována a promyta 4 krát ultračistou vodou do neutrálního pH. Následně 

byly nanočástice dispergovány ve 2 ml ultračisté vody. Stabilizace probíhala následujícím 

způsobem: ke 2 ml suspenze nanočástic byl přidán 1 ml roztoku stabilizátoru o určité 

koncentraci. Poté byla reakční směs míchána a ponechána 60 minut v ultrazvukové lázni. 

Následně byly nanočástice separovány neodymovým magnetem a promyty 3 krát 3 ml 

ultračisté vody. Stabilizované nanočástice byly nakonec dispergovány ve 3 ml ultračisté vody. 

Pro přípravu roztoků stabilizátoru byly použity navážky uvedené v Tab. 1. 

 

Tab. 2. Navážky m stabilizátoru pro přípravu 1 ml roztoku použitého ke stabilizaci nanočástic 
 

PEG 1500 fluorescein-HPMA 

Vzorek m [mg] Vzorek m[mg] 

SP_P90 90 SP_H15 15 

SP_P45 45 SP_H7 7,5 

SP_P22 22,5 SP_H3 3,7 

 

Nanočástice byly značeny povrchovou sorpcí 161Tb a 177Lu. Do vialky bylo 
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napipetováno 500 l (~ 3 mg) zásobního roztoku SP_C spolu s 2 ml 0,1 M TRIS pufru a 1 ml 

roztoku 161TbCl3 v 0,1 M HCl. Nanočástice byly ponechány inkubovat 30 minut při laboratorní 

teplotě na orbitální třepačce. Stejný postup byl využit i pro značení pomocí roztoku 177LuCl3 

v 0,1 M HCl. Označené nanočástice byly separovány magnetem a promyty třikrát 3,5 ml 

fyziologického roztoku. Stabilitní studie byly provedeny v prostředí fyziologického roztoku, 

hovězí krevní plasmy a hovězího krevního séra. V rámci statistiky byly pro každou matrici 

použity tři vzorky. Označené nanočástice byly rozděleny do třech 1,5 ml zkumavek a doplněny 

na 1 ml příslušnou matricí. Následně byly ponechány míchat při laboratorní teplotě na orbitální 

třepačce. V definovaných časových intervalech byly nanočástice separovány magnetem, 

supernatant byl odpipetován a nanočástice byly dispergovány v čerstvé matrici. Vždy před 

separací byla změřena aktivita roztoku a následně byla změřena aktivita supernatantu za 

účelem zjištění uvolněné aktivity. Připravené materiály byly charakterizovány pomocí 

rentgenové práškové difrakce (XRPD) na přístroji Rigaku MiniFlex 600 v rozsahu 10° – 80° 

v geometrii  – 2 s měděnou rentgenkou v kontinuálním režimu s krokem měření 0,02°. 

Difraktogramy byly analyzovány v programu PDXL 2. K identifikaci krystalové fáze byla 

použita databáze ICDD PDF – 2. K odhadu velikosti krystalitů byl použit Halder – Wagnerův 

model [5] s využitím FWHM. Velikost částic byl zjištěna metodou DLS spolu se  - 

potenciálem na přístroji Nano-ZS, model ZEN 3600. Infračervená spektra byla naměřena na 

přístroji Nicolet iS50 FT-IR ve střední infračervené oblasti v rozsahu vlnočtů 400 – 4000 cm-1 

s rozlišením 2 cm-1 transmisní metodou v matrici KBr. Spektra byla analyzována v programu 

OMNIC 9. Aktivita byla měřena na studnovém detektoru CRC-55tW. 

 

Výsledky a diskuse 

Metodou XRPD bylo u všech vzorků potvrzeno vytvoření magnetitové fáze. Pomocí 

Halder – Wagnerova modelu s využitím hodnoty Sherrerovy konstanty K = 0,8290 byla 

vypočtena velikost krystalitů dk. U všech připravených nanočástic byla také změřena jejich 

střední velikost pomocí DLS dDLS vycházející z distribuce intensit naměřených signálů pro 

jednotlivé velikosti a  - potenciál. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2. Je patrné, že 

vypočtená velikost krystalitů se u jednotlivých vzorků liší jenom nepatrně. Nejnižší velikost 

krystalitů vykazují vzorky SP_H3, SP_P22 a SP_C. Informaci o koloidní stabilitě nanočástic 

v roztoku podává  - potenciál. Za stabilní koloidní systémy jsou považovány takové, jejichž  

 - potenciál je menší než -30 mV. Tuto podmínku nesplňují vzorky SP_P45 a SP_H15. 

Velikosti nanočástic získané metodou DLS se také značně od sebe odlišují. Nejmenší velikosti 
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bylo dosaženo u vzorky SP_C, což je pravděpodobně následkem zvoleného způsobu syntézy. 

Tento vzorek byl stabilizován již v reakční směsi, zatímco ostatní vzorky byly stabilizovány až 

po syntéze. Během promývaní neobalených částic pravděpodobně došlo k agregaci, což 

vyústilo ve vyšší hodnoty dDLS. Pomocí infračervené spektroskopie bylo taktéž potvrzeno 

navázaní stabilizačního obalu na povrch připravených nanočástic. 

 

Tab. 3. Velikost krystalitů dk, hydrodynamický průměr dDLS a  - potenciál připravených vzorků 

nanočástic 

 

Vzorek dk [nm] dDLS [nm]   [mV] 
SP_C 10,4  4,3 269,1 -40,7 

SP_P90 11,2  6,1 665,4 -32,2 

SP_P45 12,2  7,3 398,9 -25,5 

SP_P22 9,4  6,0 884 -34,2 

SP_H15 11,7  2,8 652,3 -29,5 

SP_H7 11,0  3,8 786,8 -31,7 

SP_H3 9,1  5,7 785 -42,5 

 

Výtěžek značení nanočástic byl vypočítán podle následujícího vzorce: 

 
 

 =  
𝐴ink − ∑𝐴s,i 

𝐴ink

 100 % [I.] 

 
kde 𝐴ink [MBq] je aktivita roztoku nanočástic po inkubaci a  ∑𝐴s,i [MBq] je suma aktivit 

promývacích roztoků. Výsledky pro jednotlivá značení jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Tab. 4 Aktivity inkubovaných roztoků nanočástic 𝑨𝐢𝐧𝐤, celkové aktivity promývacích roztoků ∑𝑨𝐬,𝐢 a 

výtěžky značení . 
 

Vzorek 𝑨𝐢𝐧𝐤 [MBq] ∑𝑨𝐬,𝐢 [MBq]  [%] 

[161Tb]-SP_C1 54,4 3,4 94 

[161Tb]-SP_C2 53,9 2,7 95 

[161Tb]-SP_C3 51,4 4,5 91 

[177Lu]-SP_C1 64,7 2,63 96 

[177Lu]-SP_C2 56,0 2,36 96 

[177Lu]-SP_C3 56,1 2,36 96 

 

Na Obr. 1 je znázorněná závislost uvolněné kumulativní aktivity v procentech pro 

vzorky SP_C označené 161Tb. Jak v séru, tak i plazmě docházelo k velkému uvolňování 

aktivity, v plasmě byla v průběhu experimentu uvolněno 95 % celkové aktivity a v séru 76 %. 

Pouze ve fyziologickém roztoku došlo k uvolnění zhruba 7 % kumulativní aktivity v průběhu 

experimentu. Stejný trend lze pozorovat i na Obr. 2 pro vzorky označené 177Lu. Největší 
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uvolněná aktivita byla opět v plasmě 93 %, dále v séru 76 % a nejméně ve fyziologickém 

roztoku 5 %. 

 

  

Obr. 7 Procento kumulativní uvolněné aktivity A 

nanočástic značených 161Tb v čase t. 

Obr. 8 Procento kumulativní uvolněné aktivity A 

nanočástic značených 177Lu v čase t. 

 

Závěr 

V rámci této práce byly s využitím dvou metod připraveny nanočástice tvořené 

magnetitem, jejichž povrch byl obalen různými látkami. Nanočástice připravené koprecipitační 

metodou, stabilizované kyselinou citronovou vykazovaly jednu z nejlepších koloidních stabilit 

z hlediska  - potenciálu a také nejmenší hydrodynamickou velikost. Jako nejlepší vzorek 

připravený mikrovlnou syntézou se jevily ten, jež byly připraven stabilizací pomocí 3 mg 

fluorescein-HPMA. Pro radioaktivní značení byl vybrán vzorek stabilizovaný kyselinou 

citronovou. Výtěžky značení se pohybovaly okolo 93 % pro 161Tb a 96 % pro 177Lu. Stabilitní 

studie v prostředí fyziologického roztoku, hovězí krevní plasmy a séra ukázaly, že v obou 

případech je značení stabilní pouze ve fyziologickém roztoku. 
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Abstract 

Characterization of A0A161ZKU8_DAUCS protein 

A0A161ZKU8_DAUCS protein defined in UniProtKB database as ”uncharacterized protein inferred 

from homology“ was obtained after commercial preparation of relevant synthetic gene, its incorporation into 

Pichia pastoris GS115, and subsequent methanol-induced production of protein into the cultivation medium. After 

precipitation with ammonium sulfate and ethanol, proteins from the medium were desalted and mass 

spectrometry-based analysis of their composition was performed. Results showed the prevalence of 

A0A161ZKU8_DAUCS in the precipitate without the presence of Pichia protein with possible competitive 

activity derived from the primary structure of A0A161ZKU8_DAUCS. The enzyme activity of 

A0A161ZKU8_DAUCS was experimentally confirmed and based on that, protein was identified as EC.3.2.1.67, 

a glycoside hydrolase of GH family 28. This glycoprotein was partially characterized by its pH optimum (pH 4.0) 

and stability, temperature optimum (70 °C) and stability and substrate specificity (preference for polymeric 

homogalacturonates). 

 

Keywords: A0A161ZKU8_DAUCS; Pichia pastoris; synthetic gene; UniProtKB; enzyme characterization 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Exopolygalakturonázy (exoPGázy) [poly(1,4-α-D-galakturonát)galakturonohydrolázy; 

E.C. 3.2.1.67] katalyzujú hydrolytické štiepenie D-galakturonánu na jeho neredukujúcom 

konci, pričom ako jediný produkt štiepenia je D-galaktopyranurónová kyselina [1]. ExoPGázy 

sa líšia navzájom preferenciou substrátov s rôznym stupňom polymerizácie (DP) a sú väčšinou 

produkované vo viacerých formách, ktoré sa líšia pH optimami, izoelektrickými bodmi 

a spomínanou preferenciou pre substráty s rôznym DP [2 – 4]. Aktuálne vedomosti o prepojení 

štruktúr a funkcií týchto enzýmov závisia hlavne od ich zdroja, napr. kým pre mikrobiálne 

exoPGázy sú už známe aj kryštalografické štruktúry [5], pre rastlinné enzýmy, napr. z Daucus 

carota, existujú len biochemické štúdie založené na stanovení katalytických vlastností [2 – 4].  

Na základe informácií, ktoré sa dajú extrahovať z databáz štruktúr proteínov a metód 

bioinformatiky a výpočtovej chémie, bolo identifikovaných desať štruktúr, ktoré by mohli 

potenciálne zodpovedať exoPGázam z Daucus carota [6]. Homológne modelovanie ukázalo, 

že mikrobiálne 3D štruktúry ako templáty nie sú pre enzýmy z rastlín vhodné, a to najmä 

v oblasti menej  usporiadaného C-terminálu, ktorým sa jednotlivé enzýmy líšia a ktorého 
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usporiadanie, pravdepodobne, ovplyvňuje ich spôsob účinku a substrátovú špecificitu. Toto 

podčiarkuje nevyhnutnosť kryštalografických štúdií pre rastlinné exoPGázy v situácii, keď 

nepoznáme ani ich primárne štruktúry. 

Z tohto dôvodu je cieľom tejto práce ukázať, že aspoň jedna z identifikovaných štruktúr 

[6] označená v databáze UniProt ako necharakterizovaný proteín A0A161ZKU8_DAUCS je 

exoPGáza. Predkladáme aj čiastočnú biochemickú charakterizáciu tohto enzýmu. 

 

Materiál a metódy 

Syntetický gén proteínu A0A161ZKU8_DAUCS (databáza UniProtKB) na základe 

nukleotidovej sekvencie z ENA (European Nucleotide Archive) KZM86650.1 (Daucus carota 

subsp. sativus hypotetický proteín, 1179 bp) komerčne pripravili v ProteoGenixSAS. Pichia 

pastoris GS115 (Komagataella phaffii, kmeň GS115 / ATCC 20864) bola transformovaná 

elektroporáciou podľa manuálu pre expresiu (Invitrogen). Postup prác vrátane podmienok 

kutivácie transformovaného kmeňa bol opísaný Stratilovou a kol. [7] a cieľový produkt, proteín 

A0A161ZKU8_DAUCS, získaný prezrážaním 5-dňového kultivačného média síranom 

amónnym (90% sat.), etanolom (1:4) a následným odsolením proteínov na kolónke PD10 (GE 

Healthcare). Prítomnosť proteínu A0A161ZKU8_DAUCS bola vo vzorkách potvrdená 

hmotnostnou spektrometriou (Orbitrap Elite, ThermoScientific). 

Obsah proteínov bol vo vzorkách stanovený súpravou na stanovenie proteínov Qubit™ 

(Life Technologies) s použitím Invitrogen Qubit fluorometra. 10% SDS-PAGE [8] sa robila na 

elektroforetickom zariadení Criterion (Bio-Rad). Ako štandard boli použité predfarbené 

proteíny PageRuler™ a na vizualizáciu proteínov v géli roztok na farbenie bielkovín Page-

Blue™ (oba ThermoScientific). 

Ako substráty na stanovenie enzýmovej aktivity boli na základe štúdií homológie 

databázových proteínov [6] vybrané 0,5% pektan sodný (PGA) a kyselina pentagalakturónová 

(GA5, 1 mol/ml) v 0,1 M octanových tlmivých roztokoch, pH 3,6 – 5,6. Reakčná zmes 

obsahovala enzým:substrát v pomere 1:1 a aktivita enzýmu sa stanovovala ako prírastok 

redukujúcich skupín v priebehu reakcie podľa Somogyiho [9] pri 530 nm. Ako kalibrant slúžila 

kyselina D-galaktopyranurónová. Teplota stanovenia sa pohybovala v rozpätí 30 – 80 °C. 

Tepelná stabilita bola sledovaná po 2 hod inkubácie enzýmu pri danej teplote a pH stabilita po 

24 hod v určitom pH. Skladovacia stablita bola stanovená po mesiaci státia odsolených vzoriek 

(vo vode) pri 4 °C. Všetky aktivity boli stanovené trikrát. 

 Delenie a vizualizácia produktov vznikajúcich počas reakcie katalyzovanej 
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A0A161ZKU8_DAUCS sa robila tenkovrstvovou chromatografiou. Na platničky Silikagel 60 

(Merck) sa nanášalo 20 l reakčnej zmesi v rôznych časových intervaloch, ako štandard sa 

použila kyselina D-galaktopyranurónová. Ako vyvíjacia zmes slúžil n-butanol:kyselina 

mravčia:voda (2:3:1) a ako detekčné činidlo anilínftalát. 

 

Výsledky a diskusia 

Proteínová štruktúra A0A161ZKU8_DAUCS (UniProtKB) vykazovala na základe 

homológií potenciál katalyzovať reakciu typickú pre exoPGázy [6]. Zvolili sme aktuálne 

najprístupnejší spôsob, ako získať príslušný proteín – na základe informácie z ENA o poradí 

nukleotidov, z ktorých bola štruktúra preložená, sme dali pripraviť syntetický gén, 

transformovali sme ho do produčného kmeňa Pichia pastoris GS115 a po jeho kultivácii 

prezrážali kultivačné médium a odsolili získané proteíny. Prítomnosť proteínu bola dokázaná 

hmotnostnou spektrometriou (detekcia 94,2% sekvencie). Touto metódou bolo súčasne 

stanovené zloženie kontaminujúcich proteínov, z ktorých ani jedna štruktúra nemala 

aminokyselinové sekvencie, ktoré by umožnili viazanie PGA a jej hydrolýzu, pričom 

A0A161ZKU8_DAUCS bol majoritnou zložkou zmesi. Získaná zmes vykazovala aktivitu na 

PGA ako substrát, na základe ktorej sme A0A161ZKU8_DAUCS mohli ďalej charakterizovať. 

Táto aktivita aj umožnila zaradiť proteín ako hydrolázu patriacu do GH rodiny 28. 

Enzým vykazoval vyše 20-krát vyššiu aktivitu na PGA ako na GA5, t.j. mal výraznú 

preferenciu pre polymérne substráty, pričom primárnym produktom štiepenia PGA bola 

kyselina D-galaktopyranurónová. Pôvodne sa predpokladalo, že kým mikrobiálne enzýmy 

preferujú substráty s nízkym DP alebo DP ich aktivitu vôbec neovplyvňuje, rastlinné 

exoPGázy preferujú D-galakturonány s DP ˃ 20 a sú produkované vo forme jediného 

izoenzýmu [10].  Zlepšenie detekčných techník exoPGázových aktivít v géloch po IEF-PAGE 

[2] umožnilo identifikáciu viacerých foriem tohto enzýmu produkovaných v mrkvových 

koreňoch [3] a ich následnú biochemickú charakterizáciu. Táto ukázala aj produkciu izoforiem 

so substrátovou špecificitou, ktorá sa predtým pripisovala výlučne mikroorganizmom [4], ale 

A0A161ZKU8_DAUCS môžeme považovať za typickú rastlinnú exoPGázu s preferenciou pre 

vysokomolekulárne substráty. Z tohto hľadiska by mohla byť zaujímavá pre kryštalografické 

štúdie. 

Biochemická charakterizácia A0A161ZKU8_DAUCS ukázala, že pH optimum jej 

aktivity je 4,0 (Obr. 1A), pričom toto platí aj pre PGA aj pre GA5 ako substrát. Teplotné 

optimum enzýmu je extrémne vysoké, 70 °C (Obr. 1B), ale takéto optimum bolo publikované 
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aj pre izoformy exoPGázy izolovanej priamo z rastlín [3] na rozdiel od polygalakturonáz, ktoré 

štiepia PGA náhodne a ktorých typické teplotné optimum sa pohybuje okolo 40 °C. Stabilita 

enzýmu skladovaného pri 4 °C v octanových tlmivých roztokoch s rôznym pH po 24 hod 

ukázala, že je stabilný v rozsahu pH 3,8 – 4,4 (Obr. 1C), ale v pH 5,6 už nemal žiadnu aktivitu.  

Tepelná stabilita bola stanovená po dvoj-hodinovej inkubácii enzýmu pri danej teplote (Obr. 

1D). Aktivita enzýmu postupne klesala, pričom 50% pokles aktivity nastal pri približne 55 °C 

a pri teplotnom optime si zachoval len 28 % pôvodnej aktivity.  

 

 
 

Obr. 1. Biochemická charakterizácia A0A161ZKU8_DAUCS. A – pH optimum, B- teplotné optimum, C - 

pH stabilita, D – tepelná stabilita 

Aktivita je vyjadrená ako relatívna aktivita v %, pričom 100% zodpovedá najvyššej zistenej aktivite v súbore 

stanovenia. Aktivity boli stanovené na PGA ako substrát 

 

Vypočítaná molekulová hmotnosť proteínu je 39,19 kDa [6], ale keďže má tri 

glykozylačné miesta, dá sa predpokladať, že niektoré z nich budú obsadené (hlavne pri 
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produkcii v Pichia pastoris), a preto bude pre glykoproteín vyššia. Ostatné potencionálne 

exoPGázy Daucus carota majú  jedno glykozylačné miesto, pričom sa toto nachádza 

v bezprostrednej blízkosti aktívneho miesta a je konzervované aj v exo- aj v endo-PGázach 

[11]. Jeho obsadenie je nevyhnutné pre aktivitu enzýmu [12], keďže pravdepodobne stabilizuje 

aktívne miesto. SDS-PAGE ukázala prítomnosť majoritného proteínu v zmesi s molekulovou 

hmotnosťou okolo 60 kDa (Obr. 2.). 

 

 

 
Obr. 2. SDS-PAGE prezrážaných proteínov produkovaných  P. pastoris_A0A161ZKU8 

 

Vypočítaný izoelektrický bod proteínu je 7,04 [6], ale rovnako ako v prípade 

molekulovej hmotnosti nevieme, ako ho ovplyvnili posttranslačné modifikácie. 

Experimentálne bude stanovený IEF-PAGE po prečistení enzýmu. 

Skladovacia stabilita A0A161ZKU8_DAUCS bola overená po mesiaci státia 

odsoleného preparátu (vo vode) pri  4 °C. Enzým si zachoval približne 55% pôvodnej aktivity, 

čo umožňuje ďalšie experimenty, napr. ohľadom jeho purifikácie.  

Do štruktúry A0A161ZKU8_DAUCS bol vložený His-tag, ale enzým sa v priebehu 

purifikácie na afinitnom nosiči ireverzibilne inaktivoval. Predpokladáme, že dôvodom bola 

jeho nestabilita v zásaditej oblasti pH (Obr. 1C), ktorá je nutná pre špecifické viazanie proteínu 

na nosič. Z tohto dôvodu bude potrebné na purifikáciu využiť iné analytické postupy.  

 



 

954 
 

Záver 

Pichia pastoris GS115 transformovaná syntetickým génom s nukleotidovou 

sekvenciou KZM86650.1 (ENA) produkovala do kultivačného média proteín so štruktúrou 

zodpovedajúcou A0A161ZKU8_DAUCS (UniProtKB). Tento proteín vykazoval exoPGázovú 

aktivitu, t.j. katalyzoval hydrolytické štiepenie D-galakturonánu, pričom ako jediný produkt 

štiepenia bola D-galaktopyranurónová kyselina. Enzým má výraznú preferenciu pre polymérny 

substrát. Jeho pH optimum je pri 4,0 a je stabilný v rozsahu pH 3,8 – 4,4. Teplotné optimum 

má pri 70 °C, ale po dvoch hodinách pri tejto teplote si zachováva len 28 % pôvodnej aktivity. 

Ide o prvú čiastočne charakterizovanú izoformu exoPGázy z Daucus carota s priradenou 

primárnou štruktúrou. Po prečistení enzýmu bude stanovený jeho izoelektrický bod, 

glykozylácia a pokúsime sa pripraviť dostatočné množstvo proteínu pre kryštalografické 

štúdie.  
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Abstract 

Pro-Pro Dipeptide-Thiourea Organocatalysts in the Mannich reaction between α-imino esters and ethyl 

pyruvate  

Enantioselective catalytic formation of polyfunctional molecules, such as non-natural amino acids, is 

important for the efficient production of many chiral compounds. To this end, we present the peptide-thiourea 

organocatalysts, that consist of Pro-Pro dipeptide and thiourea moiety connected via a 1,2-diamonocyclohexane 

unit. These catalysts promoted challenging Mannich reaction between α-imino esters and pyruvate, providing 

orthogonally protected oxo-glutamate derivatives. The N-tosyl-protected imino ester, as the most active imine, 

was required to compensate for the poor reactivity of pyruvates. 

 

Keywords: Asymmetric catalysis; Organocatalysis; peptide; thiourea; Mannich reaction; pyruvate 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vývoj asymetrickej organokatalýzy v tomto storočí značne pokročil a stal sa z nej 

efektívny nástroj pri syntéze štruktúrne komplexných zlúčenín, ktoré sú významné napríklad 

pri výrobe liečiv [1]. Efektivita prolínu ako organokatalyzátora vzbudila záujem o testovanie 

peptidových organokatalyzátorov s krátkym reťazcom [2–5]. Tieto katalyzátory boli v 

minulosti použité na katalýzu oxidácií, aldolových reakcií alebo Michaelových adícií avšak v 

Mannichovej reakcii doteraz otestované neboli [6]. Mannichova reakcia bola medzi historicky 

prvými opísanými reakciami s organokatalyzátormi a patrí medzi významnú metódu vzniku 

C–C väzieb [7–8]. V našom prípade sme sa zamerali na Mannichovu reakciu N-chránených α-

imino esterov 1a–f odvodených od etyl glyoxylátu a pyruvátov 2a–e katalyzovanú peptidovo-

tiomočovinovými katalyzátormi C1–4 (Obr. 1.). Hybridný peptidovo-tiomočovinový 

organokatalyzátor C1 bol našou výskumnou skupinou opísaný nedávno a úspešne použitý v 

Michaelovej adícií [9]. Našu prácu sme rozšírili o komplementárne diastereoméry tohto 

organokatalyzátora a tým otestovali mechanizmus jeho účinku. Na vybranom produkte 

Mannichovej reakcie boli potom uskutočnené experimenty zamerané na jeho stabilitu po 

štruktúrnej aj stereochemickej stránke.  
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Obr. 1. Prehľad použitých N-chránených α-imino glyoxylátov, pyruvátov a peptidovo-tiomočovinových 

katalyzátorov 

 

Materiál a metódy 

1H a 13C boli merané na prístroji Varian VNMRS 600 spectrometer (600 MHz pre 1H 

jadrá, 151 MHz pre 13C jadrá) a Bruker Avance NEO 400 MHz (400 MHz pre 1H jadrá, 101 

MHz pre 13C jadrá). Chemické signály sú zaznamenané v jednotkách δ používajúc parts per 

million (ppm). Ako vnútorný štandard pre signály bol použitý tetrametylsilán. Interakčné 

konštanty (J) sú udávané v Hz a multiplicity sú skrátené ako: s (singlet), d (doublet), dt (doublet 

tripletu), t (triplet), q (quartet), m (multiplet). Enantiomérne čistoty boli určené kolónami 

Chiralcel a Chiralpak (Daicel Chemical Industried Ltd.) na HPLC Agilent Technologies 1200 

Infinity series pomocou Chemstation software pre LC systémy. Reakcie boli pozorované 

pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) nanesenej na SiO2 a Al2O3 platničkách, 

vizualizované ožiarením s UV svetlom a/alebo ponorené do roztoku KMnO4. Po všeobecnom 

spracovaní boli produkty čistené pomocou stĺpcovej chromatografie na prístroji Isolera Biotage 

FSKO-1107-0010 a Std, HC alebo HP Puriflash kolóny od Interchim. Komerčne dostupné 

reagenty boli použité bez ďalšieho čistenia. 
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Výsledky a diskusia 

Komerčne nedostupné α-imino estery boli pripravené v súlade s dostupnou literatúrou. 

N-Tozyl chránený α-imino glyoxylát 1b bol pripravený reakciou čerstvo predestilovaného etyl 

glyoxylátu 3 s tozyl izokyanátom 4 v celkovom 53% výťažku (Obr. 2.) [10].  

 

 

 
Obr. 2. Syntéza N-tozyl α-imino glyoxylátu 1b z etyl glyoxylátu 3 a tozyl izokyanátu 4 

 

N-Mezyl chránený α-imino glyoxylát 1f bol pripravený reakciou metánsulfónamidu 5 

s tionyl chloridom a čerstvo predestilovaným etyl glyoxylátom 3 v celkovom 74% výťažku 

(Obr. 3) [11]. 

 

 
 

Obr. 3. Syntéza N-mezyl α-imino glyoxylátu 1f z etyl glyoxylátu 3 a metánsulfónamidu 5 

 

Spomedzi použitých α-imino esterov 1a–f a pyruvátov 2a–e boli Mannichove produkty 

pripravené a izolované s α-imino esterom 1b a s pyruvátmi 2a-d. α-Imino estery hydrolyzujú 

na príslušné aldehydy a sú nestabilné pretože reagujú so vzdušnou vlhkosťou. Ich vysoká 

reaktivita je potrebná pre priebeh Mannichovej reakcie z dôvodu nižšej reaktivity pyruvátov. 

Našim cieľom v tomto projekte bola syntéza Mannichových produktov 3bd  a 3fd 

vychádzajúc z α-imino esterov 1b a 1f s etyl pyruvátom 2d. Reakcia bola katalyzovaná 

peptidovo-tiomočovinovými katalyzátormi C1-3, ktoré boli in situ aktivované pomocou 4-

metylmorfolínu uvoľnením zo soli. V závislosti od použitého diastereoméru katalyzátora bolo 

možné pripraviť oba enantioméry Mannichovho produktu (S)-3bd a (R)-3bd (Obr.4). 
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Obr. 4. Mannichova reakcia N-tozyl α-imino glyoxylátu 1b s etyl pyruvátom 2d katalyzovaná peptidovo-

tiomočovinovými katalyzátormi C1–3 

 

Reakcia bola otestovaná v rôznych organických rozpúšťadlách, ktorých výber bol 

inšpirovaný predchádzajúcou prácou s katalyzátorom C1 v Michaelovej adícii (Tab.1.) [9]. 

 

Tab. 1. Mannichova reakcia s katalyzátormi C1–3 v rôznych organických rozpúšťadlách 

  

 katalyzátor rozp. výťažok (%) e.r. 

1 C1 CH2Cl2 47 79:21 

2 C1 DCM:iPrOH (9:1) 35 85:15 

3 C1 THF 24 56:44 

4 C2 CH2Cl2 42 15:85 

5 C2 DCM:iPrOH (9:1) 14 22:78 

6 C2 THF 12 23:77 

7 C2 CHCl3 11 16:84 

8 C3 CH2Cl2 16  15:85 

 

Vo všetkých použitých rozpúšťadlách bolo možné izolovať produkt Mannichovej 

reakcie aj keď s limitovanou efektivitou. Na výťažky reakcie taktiež vplýva nízka stabilita α-

imino esteru 1b. Kombinácia orientácie stereogénnych centier katalyzátora riadi 

stereoselektívny priebeh reakcie.  

Analogický produkt 3fd zrejme v Mannichovej reakcii vzniká, ale nepodarilo sa nám 

ho vyizolovať v čistom stave. Dôvodom je zrejme nízka stabilita mezyl α-imino glyoxylátu 1f 

(Obr. 5.). 

 

 

 
Obr. 5. Mannichova reakcia N-mezyl α-imino glyoxylátu 1f s etyl pyruvátom 2d katalyzovaná peptidovo-

tiomočovinovými katalyzátormi C1 a C2 
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Zaujímala nás tiež chemická aj stereochemická stabilita Mannichových produktov. Pre 

overenie stability sa Mannichov produkt (S)-3ba  miešal 72 h najskôr bez katalyzátora a potom 

za prítomnosti katalyzátora C1 a 4-metylmorfolínu NMM. Po uplynutí reakčnej doby sme 

pomocou 1H NMR v prítomnosti štandardu trimetoxybenzénu pozorovali štruktúrnu stabilitu 

a pomocou chirálnej HPLC sme sledovali stereochemickú integritu produktu (Tab. 2. a 3.).  

 

Tab. 2. 1H NMR experimenty štruktúrnej stability Mannichovho produktu (S)-3ba 

  

 Katalyzátor (C1 + NMM) t (h) (S)-3ba (%) 

1 - 0 100 

2 - 72 99 

3 0,1 eq 0 100 

4 0,1 eq 72 98 

 

Tab. 3. HPLC experimenty stereochemickej stability Mannichovho produktu (S)-3ba 

 

 t (h) 
(S)-3ba (S)-3ba + C1 + NMM 

ee (%) ee (%) 

1 0 24 72 

2 24 24 64 

3 48 24 64 

4 72 24 62 

 

 Štruktúrna stabilita produktu (S)-3ba  sa po troch dňoch nezmenila, ale stereochemická 

áno. Po troch dňoch miešania za prítomnosti katalyzátora C1 pozorujeme zníženie 

enantioselektivity o približne 10%.  

 

Záver 

Boli syntetizované α-imino estery 1b a 1f. Hybridné Pro-Pro dipeptidovo-

tiomočovinové organokatalyzátory C1–C3 boli úspešne použité na katalýzu Mannichovej 

reakcie N-tozyl α-iminoglyoxylátu a etyl pyruvátu. Reakcia bola otestovaná v rôznych 

organických rozpúšťadlách a produkty (S)-3bd a (R)-3bd boli získané v 11–47% výťažkoch 

a enantioselektivita sa pohybovala v rozmedzí 58–70%. Bola otestovaná stabilita produktu (S)-

3ba po štruktúrnej aj stereochemickej stránke. Štruktúra produktu (S)-3ba zostala po 72 h 

nezmenená v prítomnosti katalyzátora C1 aj bez neho. Enantioselektivita produktu zostala po 

72 h nezmenená, ale po pridaní katalyzátora C1 a uplynutí reakčnej doby sme zaznamenali 

pokles enantiomérnej čistoty o 10%. 
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Abstract 

Organocatalytic Mannich reaction of glyoxylic acid imines with pyruvates 

The structural scaffold of γ-hydroxyglutamic acid and its derivatives can be found in various natural and 

biologically active compounds, which makes them synthetically interesting. The presented work was focused on 

the organocatalytic Mannich reaction between glyoximines and pyruvates catalyzed by dipeptide-thiourea catalyst 

as a convenient route for the synthesis of biologically active derivatives of γ-hydroxyglutamic acid. During the 

model reaction of Ts-imine with tBu-pyruvate, we tested the impact of the used solvent on the yield and 

enantioselectivity of the reaction. We performed an NMR experiment for confirming the hypothesis of activation 

of pyruvates via enamine formation. 

 

Keywords: Mannich reaction; organocatalysis; chiral building blocks 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Katalýza chirálnymi organokatalyzátormi vedie k príprave enantiomérne obohatených 

produktov bez použitia katalyzátorov na báze ťažkých kovov a v súlade s princípmi zelenej 

chémie. Organokatalytická Mannichova reakcia patrí k významným metódam tvorby väzby  

C-C v syntéze chirálnych stavebných blokov obsahujúcich dusík na stereogénnom centre [1]. 

Takéto štruktúrne motívy sa nachádzajú v mnohých biologicky aktívnych zlúčeninách [2]. 

Výhodou využitia organokatalyzátorov obsahujúcich primárnu, resp. sekundárnu amino 

skupinu je tvorba enamínov – stabilnejších ekvivalentov enolátov, ktoré sú kľúčovým 

intermediátom v Mannichovej reakcii.  

Kyselina γ-hydroxyglutámová a jej deriváty sú súčasťou mnohých biologicky 

aktívnych prírodných látok [3–5] ako aj medicínsky významných zlúčenín [6]. Vďaka tomu sú 

mimoriadne dôležitými stavebnými jednotkami, predovšetkým z farmaceutického hľadiska.  

 

Materiál a metódy 

Všetky reaktanty, činidlá a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (Acros, Sigma Aldrich, 

Mikrochem). Produkty boli čistené na stĺpci silikagélu (Merck 65/40), flash chromatografiou 

s využitím Isolera Biotage FSKO-1107-0010 a Std, HC alebo HP Puriflash kolónami 

Interchim. NMR spektrá produktov sa merali na prístroji Varian NMR System 600 (600 MHz 
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pre 1H a 151 MHz pre 13C) a Bruker Avance NEO 400 MHz (400 MHz pre pre 1H a 101 MHz 

pre 13C). Na meranie boli použité deuterované rozpúšťadlá CDCl3, DMSO-d6 a CD2Cl2 s TMS 

ako vnútorným štandardom. Enantiomérne nadbytky produktov sa stanovili metódou HPLC na 

kolónach Daicel Chiralpak IB (230 nm). Ako mobilná fáza sa použila zmes propán-2-ol/hexán. 

 

Výsledky a diskusia 

V organokatalytickej Mannichovej reakcii boli testované imíny kyseliny glyoxylovej 2 

s rôznymi chrániacimi skupinami (Ts, Boc) ako aj hydrazón 2c s estermi kyseliny 

pyrohroznovej 1 (obr. 1). 

 

 

 
Obr. 3. Pripravené východiskové látky testované v organokatalytickej Mannichovej reakcii 

 

Východiskové látky 1 a 2 boli pripravené podľa postupov opísaných v literatúre, 

s porovnateľnými výťažkami [7–11]. Výzvu predstavovala syntéza imínov nesúcich rôzne 

chrániace skupiny, nakoľko sú tieto zlúčeniny nestabilné, citlivé na vlhkosť a náchylné 

k degradácii. Tieto vlastnosti vedú ku komplikáciám súvisiacich s ich purifikáciou, čo priamo 

súvisí s nízkou čistotou. Príkladom je syntéza imínu 2b. Testované boli dve metódy jeho 

prípravy s cieľom zvýšenia výťažkov aj selektivity (obr. 2). 

 

 
 

Obr. 4. Metódy prípravy imínu 2b 
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Následne sme uskutočnili substrátový skríning Mannichovej reakcie katalyzovanej 

novým nami pripraveným peptidotiomočovinovým katalyzátorom C1 (obr. 3a) v prítomnosti 

N-metylmorfolínu, ktorý slúžil na uvoľnenie katalyzátora z jeho soli (tab. 1). Tento katalytický 

systém kombinuje kovalentnú aktiváciu prostredníctvom tvorby enamínu a nekovaletnú 

aktiváciu tvorbou vodíkových väzieb medzi katalyzátorom a substrátom (obr. 3b). Úspešne bol 

použitý aj v asymetrickej Michaelovej adícii aldehydov na heterocyklické nitroalkény [12]. 

 

 
 

Obr. 3. a) Štruktúra katalyzátora C1; b) mechanizmus aktivácie východiskových látok 

v organokatalytickej Mannichovej reakcii 

 

 
 

Obr. 4. Reakčné podmienky Mannichovej reakcie použité pri substrátovom skríningu 

 

Tab. 3. Substrátový skríning 

  
experiment pyruvát imín rozpúšťadlo výťažok 3 (%) 

1 1a 2a DCM 50 

2 1b 2a DCM 21 

3 1b 2b DCM 0 

4 1b 2b PhMe 0 

4 1b 2c PhMe 0 
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Produkt Mannichovej reakcie vznikal len v prípade reakcie Ts-imínu 2a s príslušnými 

pyruvátmi 1 (obr. 4, tab. 1). Neúspech Mannichovej reakcie s benzyl-pyruvátom (1b) 

pripisujeme nízkej reaktivite použitých imínov 2b a 2c, ako aj prítomnosti nečistôt (Ph3P=O) 

v prípade použitia Boc-imínu 2b, ktoré mohli ovplyvniť priebeh reakcie. 

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky sme sa rozhodli pre štúdium vplyvu rozpúšťadiel na 

modelovej reakcií terc-butyl-pyruvátu (1a) s Ts-imínom 2a (obr. 5, tab. 2). Najlepšie výsledky 

boli dosiahnuté v chlórovaných rozpúšťadlách DCM a CHCl3 (exp. 1 a 2). V prípade použitia 

zmesi CHCl3/iPrOH sme nepozorovali vznik produktu (exp. 3). V DCE sme zaznamenali 

porovnateľnú enantioselektivitu reakcie ako v DCM a CHCl3, avšak s výrazne nižším 

výťažkom (exp. 4). V prípade nepolárnych rozpúšťadiel PhMe a zelenšej alternatívy 

k chlórovaným rozpúšťadlám PhCF3 reakcia prebiehala s nižším výťažkom, resp. vôbec 

neprebiehala (exp. 5 a 6). Porovnateľné výťažky boli dosiahnuté v prípade použitia 

polárnejších rozpúšťadiel EtOAc a THF, avšak produkty boli získané v prakticky racemickej 

forme (exp. 7 a 8). Rovnaký trend z hľadiska enantioselektivity sme pozorovali v prípade 

použitia polárnych rozpúšťadiel MeCN a DMSO, kde bol pozorovaný aj výrazný pokles 

výťažku reakcie, prípadne reakcia neprebiehala vôbec (exp. 9 a 10).  

 

 

 
Obr. 5. Modelová Mannichova reakcia 

 

Tab. 4. Štúdium vplyvu rozpúšťadiel na priebeh Mannichovej reakcie 

 

experiment rozpúšťadlo výťažok 3a (%) e.r. 

1 DCM 39 79:21 

2 CHCl3 36 82:18 

3 CHCl3/iPrOH (9:1) 0 n.d. 

4 DCE 13 81:19 

5 PhCF3 0 n.d. 

6 PhMe 14 71:29 

7 EtOAc 32 56:44 

8 THF 37 52:48 

9 MeCN 0 n.d. 

10 DMSO 10 59:41 
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S cieľom potvrdiť predpokladaný mechanizmus aktivácie substrátu prostredníctvom 

tvorby enamínu bol uskutočnený NMR experiment. Ekvimolárne množstvo katalyzátora C1, 

NMM a benzyl-pyruvátu (1b) bolo rozpustené v CD2Cl2 a molekulové sitá slúžiace na posun 

rovnováhy na stranu tvorby enamínu C1-en boli pridané do NMR kyvety určenej na sledovanie 

priebehu reakcie. V nameranom NMR spektre sú dublety 5,61 ppm s interakčnou konštantou 

J=9,7 Hz a 4,91 ppm s J=9,8 Hz prislúchajúce CH skupinám enamínu (obr. 6). 

 

 
 

Obr. 6. Dôkaz tvorby enamínu medzi katalyzátorom C1 a benzyl pyruvátom 1b 

 

Záver 

V rámci tohto projektu sme otestovali substráty vhodné na asymetrickú 

organokatalytickú Mannichovu reakciu. Z testovaných zlúčenín vznikal produkt Mannichovej 

reakcie len v prípade použitia tozyl-imínu 2a s príslušnými pyruvátmi 1. Na modelovej reakcii 

Ts-imínu 2a s tBu-pyruvátom (1a) sme otestovali vplyv rozpúšťadiel na výťažok 

a enantioselektivitu reakcie. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté v DCM a CHCl3 (39 %, e.r. 

79:21, 36 %, e.r. 82:18). Predpokladaný spôsob aktivácie substrátu prostredníctvom tvorby 

enamínu sme potvrdili 1H NMR experimentom.  

Testované boli aj rôzne stereoizoméry katalyzátora C1, líšiace sa konfiguráciou na 
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jednotlivých stereogénnych centrách. V závislosti od použitého katalyzátora boli v nadbytku 

pripravené rôzne enantioméry produktov, čo zvyšuje syntetickú využiteľnosť tejto metódy.  
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Abstract 

Authigenic 10Be/9Be dating method was applied to determine the existence duration and regression of the 

long-lived Lake Turiec which existed in the heart of the Western Carpathians. Altogether 16 samples for dating 

were collected from 4 outcrops representing different environment such as lacustrine and fan delta from Turiec 

Basin. Sample preparation was performed in sedimentology laboratory at Faculty of Natural Science, Comenius 

University in Bratislava. Total concentration of beryllium was determined by ICP-MS at Institute of Chemistry, 

SAV Bratislava and isotopic ration 10Be/9Be underwent AMS measurements at ASTER facility in CEREGE, 

France. Weighted mean depositional ages from the samples of different localities were calculated which implies 

that the Lake Turiec existed from ~9.4 Ma for more than 3.4 Ma and regression of the lake begun nearly ~6 Ma.  

 

Keywords: authigenic 10Be/9Be dating; Turiec Basin; lake regression; Lake Turiec 

 

Introduction and Objectives 

The Turiec Basin (TB) is located in the interior of the Central Western Carpathians, and 

it extends in the NNE—SSW direction. It is about 40 km long and 10 km wide. The TB fill is 

predominantly composed of Upper Miocene sediments with an occurrence of the Middle 

Miocene deposits mainly in the south. The main subsidence of the basin first appeared during 

the Late Miocene and this was followed by terminal sedimentation during the Pliocene [1]. The 

TB Upper Miocene sedimentary fill displays all the features of a long-lived isolated lake within 

the Western Carpathian Mountain chain [2]. 

Although the abundant and diversified endemic fauna and flora of the former Lake 

Turiec, such as pollens, macroflora, ostracods, gastropods, bivalves, and fish otoliths document 

a geographically and biologically well-structured terrestrial and aquatic eco system, the exact 

duration of existence of lake is not yet determined accurately. The lake was bathymetrically 

divided into a littoral zone in the north and a deep-water zone in the south. The water was 

thermally stratified with a deep water environment below thermocline occurring only in the 

central and southern parts of the basin [3]. 

mailto:aherwar1@uniba.sk
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This work aims to determine the existence duration and begining of regression of Lake 

Turiec with the applicationof the authigenic 10Be/9Be dating method in the settings of the 

intermontane Turiec Basin. Previous papers have described that the lake existed for quite long 

duration e.g. [2] suggested it existed for more than 1 Ma, but precise duration of existence of 

lake has not been determined yet. Determining the precise timing of the lake existence will 

have important implications for geodynamic phases of the Western Carpathians, since it 

mirrors rapid increase of accommodation followed by intense increase of sediment supply 

during regression. 

 

Materials and methods 

In total 16 samples were collected (results described in Table. 1.) from the localities 

representing lacustrine and fan delta environment as per [1]. These samples were collected 

from 4 different dating outcrops namely Turčiansky Peter, Kúdel, Martin, and Blážovce as 

indicated in Fig. 1. The locality Veľký Čepčín was considered suitable for determining the 

initial ratio N0 in terms of the approach described by [4,5]. In total 7 samples from this locality 

representing the Quaternary alluvial fan were collected. 

 

 

 
Fig. 1. Location of Turiec Basin in Slovakia, indicating the sampling sites. Depositional environments are 

also indicated along with the sampling site considered for establishing initial ratio N0 
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The identification of depositional environment for sample collection was established 

by facies analysis. All samples were collected from natural or artificial outcrops.  

The principle for age calculation in this method is similar as other radiometric dating 

methods, which utilizes the following equation: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒
−λt [I.] 

where N(t) is the authigenic 10Be/9Be ratio measured in the sample to be dated, N0 is the initial 

authigenic 10Be/9Be ratio, λ is the radioactive decay constant of 10Be (4.998 ± 0.043 × 10−7 

yr−1) [6] and t is the time elapsed since deposition. The age calculation is thus based on 

difference of a sample’s 10Be/9Be ratio from initial isotopic (10Be/9Be)0 ratio which appeared 

during deposition and is considered as starting point from where the ratio started to decrease.  

The first investigation which suggested the use of authigenic 10Be/9Be ratio to date the 

deposition of sediments was performed by [7] where they developed a sequential leaching 

procedure to successfully extract only the authigenic phase of beryllium isotopes for dating 

purpose. Similar methodology is also used in the present study which is also based on [8, 4].   

The samples so collected in this study were processed in sedimentology laboratory at 

faculty of Natural Science, Comenius University in Bratislava as the aforementioned 

methodology has already been tested by [9] for the facility in the faculty. The prepared aliquots 

for ICP-MS measurement were sent to Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, in 

order to calculate precisely 9Be concentration the linear regression approach as described by 

[10] was used. The uncertainty in abundance of 9Be atoms is the standard deviation percentage 

as obtained in ICP-MS measurements. The cathodes prepared for AMS measurement were sent 

to ASTER facility in  CEREGE France. The abundance of 10Be atoms in a sample were 

corrected using five processing blanks, which reached AMS 10Be/9Be values of 6.61–9.62× 10-

15, reasonably close to the isotopic ratio 6–8 × 10-15 measured for the used Scharlau standard 

solution [11]. Uncertainty from AMS was considered to be 2%, and uncertainties for the 

abundance of 10Be atoms as well as 10Be/9Be ratio were also blank corrected.  

 

Results and discussion 

The abundance of 9Be and 10Be atoms from each 16 samples as measured from ICP-

MS and AMS respectively are shown in Table. 1. The Stratigraphy of the locality as per [1] 

along with the measured natural 10Be/9Be authigenic ratios in sample are also tabulated. The 

abundance of 9Be atoms does not vary significantly within the locality except for the samples 

from Turčiansky Peter, however the variability between the localities can be well observed. 
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The no. of 10Be atoms similarly has a considerable variability in between the localities and 

within the locality significant variation can be observed in Blážovce and Kudel localities.  The 

authigenic 10Be/9Be ratio also differs for different localities with the range from 0.87 ± 0.06 × 

10-11 to 56.62 ± 1.65 × 10-11. 

The age calculation, according to Eq. I was also carried out and the age results are 

included in Table. 2 in the form of weighted mean ages for each locality based on the approach 

by [12]. The weighted mean of 1.434 × 109 was considered for the initial ratio N0 based on the 

measurements of the Veľký Čepčín samples. 

 

Tab. 1. The abundance of 9Be and 10Be atoms from 16 samples including stratigraphy and authigenic 
10Be/9Be ratio Localities: MarTeh – Martin clay pit, Kudel – Kúdel, TurPet – Turčiansky Peter, Blaz – 

Blážovce. Location on Fig. 1. 

 

Sample ID Stratigraphy 9Be (at) × 1016 10Be (at) × 106 10Be/9Be × 10-11 

MarTeh-1 lake 6.18 ± 0.04 0.59 ± 0.028 0.95 ± 0.04 

MarTeh-2 lake 3.35 ± 0.01 0.28 ± 0.022 0.87 ± 0.06 

MarTeh-3 lake 3.85 ± 0.02 0.040 ± 0.024 1.04 ± 0.06 

Kudel-1 lake 4.10 ± 0.01 0.57 ± 0.027 1.40 ± 0.07 

Kudel-2 lake 4.32 ± 0.006 0.63 ± 0.027 1.47 ±  0.06 

Kudel-3 lake 5.87 ± 0.02 4.88 ± 0.153 8.30 ± 0.30 

TurPet-1 lake 8.10 ± 0.06 1.60 ± 0.053 1.97 ± 0.07 

Turpet-2 lake 14.00 ± 0.08 3.37 ± 0.105 2.40 ± 0.08 

Turpet-3 lake 7.2 ± 0.03 1.88 ± 0.063 2.61 ± 0.10 

Blaz-1 fan delta 2.06 ± 0.15 2.10 ± 0.068 10.17 ± 0.38 

Blaz-2 fan delta 2.71 ± 0.14 1.22 ± 0.045 4.52 ± 0.19 

Blaz-3 fan delta 4.38 ± 0.23 2.50 ± 0.089 5.71 ± 0.23 

Blaz-4 fan delta 4.07 ± 0.35 23.07 ± 0.493 56.62 ± 1.65 

Blaz-5 fan delta 5.41 ± 0.08 3.10 ± 0.110 5.73 ± 0.23 

Blaz-6 fan delta 5.18 ± 0.03 2.48 ± 0.007 4.79 ± 0.18 

Blaz-7 fan delta 4.09 ± 0.05 1.84 ± 0.006 4.49 ± 0.17 

 

The authigenic 10Be/9Be age for Blážovce locality was calculated to be 6.00 ± 0.148 

Ma. Turčiansky Peter has the value of 8.00 ± 0.248 Ma.. 
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Tab. 2. The weighted mean authigenic 10Be/9Be ages of localities indicating the beginning of the regression 

of lake (Blážovce locality), and the duration when the lake existed (from Turčiansky Peter to Martin 

locality) 

 

Locality Stratigraphy Age (Ma) 

Blážovce BlážovceMember - fan delta 6.00 ± 0.148 

Turčiansky Peter 

Martin Formation - lake 

8.00 ± 0.248 

Kúdel 9.20±0.347 

Martin 9.39 ± 0.521 

 

The authigenic 10Be/9Be age obtained for Kúdel has the value 9.20 ± 0.347 Ma. Martin 

locality has a single population age value of 9.39 ± 0.521 Ma. On comparing the authigenic 

10Be/9Be ages obtained in this study with stratigraphy for the Turiec basin described in [1], it 

can be concluded that the Lake Turiec existed for more than 3.4 Myr (Martin Formation), and 

the regression of lake occurred at ~6.00 Ma (Blážovce locality). Moreover, our results generally 

support the chronostratigraphic frame work suggested by [1]. 

 

Conclusion 

The presented application of authigenic 10Be/9Be yielded a first radiometric age of long-

lived Lake Turiec as compared to roughly estimated age described in previous studies.  The 

results suggest that the lake existed for at least 3.4 Ma and regression of lake begun around 

6.00 Ma. This novel method also appeared as a promising dating tool to determine the 

beginning of regression of the lake in an intermontane settings with complicated tectonic and 

sedimentary history. 
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Abstract 

Investigation of MFT is the key to solving the environmental and reclamation problems faced by oil 

sands tailings management. The MFT solids consisted mainly of quartz, clay minerals (kaolinite, illite, and illite-

smectite), organic matter, and traces of TiO2 minerals and pyrite. The clay minerals content gradually increased 

and the quartz content decreased as the size fraction of MFT decreased. The quantitative mineralogical analysis 

is consistent well with the chemical composition analysis of the MFT. Clay-sized fraction of MFT has a stronger 

water holding capacity and higher CEC values. 

 

Keywords: mature fine tailings; oil sands; mineralogy; chemical composition 

 

Introduction and Objectives 

About 20 % of Alberta oil sands resources and around 45 % of the bitumen production 

in Alberta can be accessed using surface mining techniques [1]. The extraction of bitumen from 

these techniques (hot or warm water processes) produces a slurry waste that is hydraulically 

transported and stored within surface tailings ponds. The fast-settling sand particles segregate 

(mostly quartz) from the slurry upon deposition at the edge of the tailing ponds while the fine 

fraction (mostly clay minerals) accumulates in the center of the pond and settles to become 

mature fine tailings (MFT) [2], a mixture of fines (<44 μm), residual organics (bitumen and 

solvents) and water [3]. Although most of the water is released and recycled back into the 

process, over 86 % of the MFT volume consists of water [4]. After a few years of placement, 

MFT settles to about 30–35 wt% of solids content [5-8]. The balance, about 3 cubic meters of 

water per cubic meter of bitumen is trapped in the tailings pond and the pores of the sand in 

beaches and dykes [9]. This water is responsible for continually rising pond volumes. By 2017, 

the tailings ponds held approximately 1.2 trillion liters of contaminated water and covered 

about 220 square kilometers [10]. The large volume of MFT requiring safe containment and 

the vigilant management of capping waters represent a significant management challenge and 
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liability for the industry [2]. Therefore, the investigation of MFT is essential to solve the 

environmental and reclamation problems faced by oil sands tailings management. 

The results obtained in the present study may help to better understand the effect of 

mineralogical and geochemical factors on MFT settling and rheological behaviors, even, help 

to explain the interactions of the clays-organic matter during bitumen extraction. 

 

Materials and methods 

To homogenize the MFT, the as-received MFT samples (Syncrude Canada Ltd.) were 

stirred for 10 min. Different size fractions were isolated from the bulk MFT sample by wet 

sieving (>250 μm, 63–250 μm, and 40–63 μm), settling (2–40 μm and <2 μm) and 

centrifugation (0.2–2 μm and <0.2 μm) using distilled water. All samples were dried (60 

℃/overnight) and then analyzed by X-ray diffraction (XRD), Fourier transforms infrared 

spectroscopy (FTIR), cation exchange capacity (CEC), and thermal analysis. 

 

Results and discussion 

The as-received bulk MFT samples contained about 60 wt% of water and 40 wt% of 

solids. The amounts of coarse fractions (>2 μm) and clay fraction (<2 μm) each accounted for 

about 50 wt% of the total MFT solid mass. The bulk MFT solids consisted mainly of quartz, 

clay minerals (kaolinite, illite, and illite-smectite), organic matter, and traces of TiO2 minerals 

and pyrite. The clay minerals content gradually increase and the quartz content decreased as 

the size fraction of MFT decreased. The 0.2–2 μm size fractions contained the highest amounts 

of kaolinite, whereas the <0.2 μm fractions consisted mainly of 2:1 clay minerals (sum of 

discrete illite and illite–smectite). The 63–250 μm size fractions had the highest quartz content.  

In the 3600 to 3800 cm– 1 region, these spectra show bands typical of kaolinite. The 

highest intensity of these bands appears infraction of 0.2–2 μm indicated a high amount of 

kaolinite in this fraction. This assumption was confirmed by the results of the QXRD analysis. 

The most intensive bands shown near 1009, 1032 and 1083 cm−1 are related to Si-O stretching 

vibrations of kaolinite. The OH bending vibrations of inner hydroxyl groups at 913cm-1 and 

surface OH groups near 938cm-1, both assigned to kaolinite. In addition to clay minerals, the 

bands present in 694, 778, and 799 cm-1 are attributed to quartz. The intensity of these bands 

increased in the spectra of coarser fractions (>2 μm) due to a relatively higher amount of quartz, 

which is consistent with the XRD results. The FTIR bands at 2925 cm-1 and 2845 cm-1 were 

related to the stretching vibrations of CH groups. These aliphatic CH groups indicated the 

presence of residual organic matter (bitumen) in MFT samples. 
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The weight loss was higher for the clay fractions (0.2–2 μm and <0.2 μm) in comparison 

with the coarse fractions of MFT. DTG results showed that the residual organics displayed 

features characteristic of asphaltenes (300 ~ 500 ℃) [11]. Such observations were consistent 

with the previously published data and were likely related to the stronger water holding 

capacity of clay minerals which are preferentially accumulated in the clay-sized fraction [12]. 

The CEC results calculated by the CuTRIEN method showed clear differences in CEC 

values for different size fractions. The clay-sized (0.2–2 μm and <0.2 μm) samples CEC values 

were significantly higher than coarse fractions. The CEC values of samples increased with the 

particle size decreasing, likely due to increasing amounts of clay minerals, mainly 2:1 clay 

minerals. This conjecture is confirmed by the QXRD results, in which the <0.2 μm size fraction 

contains the highest 2:1 clay minerals. 

 

Conclusion 

Preliminary results show that MFT original samples have a similar component with oil 

sands samples after bitumen extraction, XRD patterns of clay minerals showed relative lower 

intensity than oil sands samples after bitumen extraction, Clay-sized fraction has a stronger 

water holding capacity and usually formed clay-OM aggregates. The CEC values of samples 

increased with the particle size decreasing, likely due to increasing amounts of clay minerals, 

mainly 2:1 clay minerals. 
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Abstract 

Evaluation of the development of TPH(IR) concentration during the remediation and monitoring works 

in years 2019 – 2021 – SLOVNAFT, a. s. – product line failure – MZV 

The paper describes procedure and reached results within remediation of the hydrocarbon pollution 

accident. The hydrocarbon leak was caused by failure of the SLOVNAFT, a. s. pipeline, which has transported 

diesel fuel to the river port (Mineral Oil Transshipment Bratislava). It concerns the soil and groundwater 

contamination situated in the NW part of the SLOVNAFT, a. s. grounds. The pollution of soils and groundwater 

has been remedied by a hydraulic method, a method of application of a surfactant solution the in situ chemical 

oxidation method, especially modified Fenton chemistry (reaction between hydrogen peroxide and Fe2+). Sample 

analyses were mainly focused on the development of TPH(IR) (non-polar extractable substances determined in 

the infrared region of the spectrum) indicator in groundwater. 

 

Keywords: contamination; ISCO; modified Fenton chemistry; oil substances; remediation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

K udalosti mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV) došlo dňa 23. 1. 2006 v lokalite 

Bratislava – Vlčie hrdlo, západne od oplotenia podniku Slovnaft, a.s., pri šachte produktovodu 

pre naftu. MZV sa prejavilo výskytom nafty na nespevnenom teréne za západným oplotením 

areálu Slovnaft, a.s., na štátnej ceste popri oplotení areálu na ploche, ako i v oplotenej šachte 

produktovodu pri ceste [1]. V rámci riešenia geologickej úlohy firmou GEOtest Bratislava, 

s. r. o. bol v roku 2006 na lokalite vybudovaný sanačno-čerpací vrt RČ-73, z ktorého sa, pri 

čerpaní podzemnej vody (PzV), odčerpávali voľné ropné látky (RL) až do roku 2018. 

Generálny smer prúdenia PzV na lokalite pred začiatkom sanačného čerpania bol zo západu na 

východ. V dôsledku sanačného čerpania sa generálny smer prúdenia zmenil na ZSZ – VJV. 

Od  roku 2019 voľné RL sa na hladine PzV nevyskytujú, ale zvyškové znečistenie je na lokalite 

stále prítomné. 

K odstráneniu zvyškového znečistenia na lokalite sa v rokoch 2019 a 2020 použili 

inovatívne sanačné metódy, ako kontinuálna infiltrácia odčerpaných PzV a metóda 

modifikovaného Fentonovho činidla (MFČ) v rámci in situ chemickej oxidácie (ISCO). V roku 
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2021 sa na lokalite vykonával monitoring lokality. Cieľom použitia inovatívnych sanačných 

metód bolo výrazné podporenie sanačných prác na znečistenom území kontinuálnou 

infiltráciou PzV a zníženie až úplné odstránenie kontaminácie zo znečistenej PzV 

a horninového prostredia na úroveň environmentálne prijateľného stavu. 

V príspevku sa sústredíme na vývoj ukazovateľa NEL(IČ) (nepolárne extrahovateľné 

látky spektrofotometricky stanovené v infračervenej oblasti spektra) v podzemných vodách. 

 

Materiál a metódy 

Sanačné práce realizované na lokalite od roku 2006 pomocou sanačného čerpania boli 

z hľadiska prítomnosti voľných RL na hladine PzV, najvhodnejším riešením. Cieľom 

sanačného čerpania bolo pomocou usmerneného prúdenia PzV zabrániť ďalšiemu šíreniu 

znečistenia a zabezpečiť efektívne odstraňovanie voľných RL z hladiny PzV. V prípade 

zostatkového množstva znečistenia bolo potrebné použiť ďalšie sanačné metódy. Na 

odstraňovanie kontaminantu z podzemných vôd a horninového prostredia v sledovanom 

období boli použité dve sanačné technológie: sanačné čerpanie a sanácia metódou ISCO 

(aplikácia roztokov MFČ spolu s infiltráciou podzemných vôd) [2]. K dosiahnutiu cieľov 

sanačných prác sa v rokoch 2018 a 2019 v okolí vrtu RČ-73 vybudovala aplikačná sieť 

pozostávajúca z gravitačného odlučovača, aplikačnej siete a nádrže na oxidačné činidlo. 

Počas kontinuálnej infiltrácie bola PzV (odčerpaná z vrtu RČ-73) cez sanačnú stanicu 

a aplikačné sondy infiltrovaná do horninového prostredia. Sanačná stanica bola zložená 

z gravitačne sorpčného odlučovača (slúžiaceho na zber prípadnej voľnej fázy RL na hladine) 

a zasakovacieho čerpadla. Vymývaním bola zasiahnutá predovšetkým zóna kolísania hladiny 

podzemnej vody. 

Princíp metódy ISCO spočíva v infiltrácii roztoku oxidačného činidla do prostredia tak, 

aby došlo k deštrukcii (oxidácii) prítomných kontaminujúcich látok rozpustených v PzV, 

nasorbovaných v horninovom prostredí, alebo ropných látok prítomných v podobe vrstvy 

voľnej fázy, za vzniku environmentálne bezpečných produktov. Počas ISCO časť podzemnej 

vody čerpanej z vrtu RČ-73 bola akumulovaná v aplikačnej nádrži o objeme 4 m3 a zmiešaná 

s 35 % roztokom peroxidu vodíka a prídavnými látkami (s kyselinou citrónovou a síranom 

železitým) pre prípravu roztoku MFČ. Na základe zhodnotenia predchádzajúcich výsledkov 

monitoringu fyzikálno-chemických parametrov parametrov a koncentrácie oxidačného činidla 

v podzemnej vode sa určila 5 % koncentrácia peroxidu vodíka ako minimálna a súčasne 

najvhodnejšia na pravidelne realizované aplikácie počas sledovaného obdobia. Pripravené 

roztoky boli pomocou spaľovacieho čerpadla odvádzané do aplikačných sond (AS) cez sanačné 
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rozvody. 

V rámci intenzifikácie sanačných prác sa vykonávali odbery vzoriek podzemných vôd 

pomocou čerpadla Gigant z hĺbky 1 m pod hladinou. Vzorky boli následne analyzované 

v laboratóriách VÚRUP, a. s. na ukazovateľ NEL(IČ).  

 

Výsledky a diskusia 

Cieľom sanačno-čerpacích prác bolo zabezpečenie efektívneho zachytávania 

a odstraňovania voľných RL z hladiny podzemnej vody. Vrstva voľných RL vo vrte RČ-73 sa 

vyskytovala iba počas prvej polovici roka a v mesiaci október 2019, v podobe filmu. V rokoch 

2020 a 2021 vrstva voľných RL neboli prítomné na hladine PzV. Priemerná výdatnosť (Q) 

čerpania podzemných vôd vo vrte RČ-73 počas sledovaného obdobia bola cca 2,43 l.s-1. 

Celkový objem (V) odčerpanej podzemnej vody bol 230 183 m3 (Tab. 1) [2, 3, 4]. Daný objem 

čerpanej podzemnej vody predstavoval množstvo, ktoré bolo možné kontinuálne infiltrovať 

cez použitý gravitačný odlučovač (objem 4 m3). 

 

Tab. 1. Súhrn údajov charakterizujúcich sanačno-čerpacie práce v období 2019 – 2021 vo vrte RČ-73 

HRL – priemerná hrúbka vrstvy voľných ropných látok, VRL – množstvo vyťažených ropných látok 

 

Rok Priemer Q [l.s-1] Suma V [m3] Priemer HRL [m] Suma VRL [l] 
Rozkyv hladiny              

[m n. m.] 

2019 2,34 73 818 film 0 128,45 – 129,25 

2020 2,47 78 223 0 0 128,44 – 128,84 

2021 2,48 78 142 0 0 128,27 – 128,81 

 

Celkovo bolo v období 2019 až 2020 realizovaných 102 aplikácií roztoku MFČ, čo 

predstavovalo spolu 456,45 m3 infiltrovaného roztoku oxidačného činidla v koncentrácii 5 % 

(Obr. 1.). V roku 2021 nasledoval monitoring lokality s pravidelným vzorkovaním podzemnej 

vody z vrtu RČ-73 (dvakrát za mesiac). 

V rámci intenzifikácie sanácie sa vzorky PzV odoberali na stanovenie parametra 

NEL(IČ). Cieľom sanačných prác bolo dosiahnutie environmentálne prijateľného stavu na 

skúmanom území. Za environmentálne prijateľný stav na skúmanej lokalite sme považovali 

dlhodobé zníženie koncentrácií vyššie uvedeného parametru pod hodnotu intervenčného limitu 

(IT kritérium) Smernice MŽP SR č. 1/2015-7 (1 mg.l-1) [5]. 
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Obr. 1. Priebeh aplikácií roztoku MFČ (ISCO) do horninového prostredia v období 2019– 2021 

 

V prvotnej fáze sanačných prác (prvý polrok 2019) veľké kolísanie koncentrácií 

kontaminantov (Tab. 2.) bolo spôsobené aplikáciami silného roztoku MFČ. Počas týchto 

aplikácií dochádzalo k štiepeniu dlhších uhľovodíkových reťazcov a k ich nárazovému 

uvoľňovaniu z adsorbovanej fázy do fázy rozpustenej v PzV. Priaznivý účinok vymývania 

znečistenia horninového prostredia a aplikácie ISCO sa prejavil výraznejšie až v druhej 

polovici roka 2019. Koncentrácie NEL(IČ) odoberané z 1 m pod hladinou vo vrte RČ-73 

(v rámci intenzifikácii sanácie), naďalej prekračovali IT kritérium smernice, čo môže byť 

vysvetlené nasledovne: aplikácia MFČ máva za následok, že v priebehu reakcie dochádza 

k mechanickému ovplyvňovaniu horninovej matrice – k airliftu, produkcii plynu a zahrievaniu, 

ktoré vedie k ďalšiemu uvoľňovaniu voľnej fázy RL zo zeminy do  PzV. Tým môže dochádzať 

k čiastočnému zvýšeniu množstva znečisťujúcej látky vo vzorkovanej podzemnej vode [2]. 

V roku 2020 prebiehala pravidelná, plošná a bodová aplikácia MFČ. Zaznamenaný bol 

vo vrte RČ-73 jednoznačný a dlhodobý pokles koncentrácie NEL(IČ), najmä v druhej polovici 

roka 2020. Koncentrácie NEL(IČ) v druhej polovici roka sa pohybovali väčšinou pod limitom 

indikačného kritéria (ID), prekročený bol dvakrát. Podobne v prípade IT limitu, došlo 

k prekročeniu tiež 2x. Koncentráciu NEL(IČ) 19,7 mg.l-1 zo dňa 10. 11. 2021 (výrazne 

prekračujúcu IT kritérium smernice) považujeme za anomálnu hodnotu, pravdepodobne 

zapríčinenú ľudským faktorom. Náš predpoklad potvrdzujú výsledky opätovného vzorkovania 
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vrtu zo dňa 19. 11. 2021 (Tab. 2). Daná skutočnosť sa potvrdila aj pri ďalšom, koncoročnom 

vzorkovaní [3].  

V sanačno-čerpacom vrte RČ-73 boli počas celého roka 2021 zaznamenané nízke 

koncentrácie NEL(IČ). V druhej polovici roka, často v stotinách mg.l-1. Koncentrácie NEL(IČ) 

sa počas celého roka pohybovali výrazne pod ID kritériom Smernice MŽP SR (Tab. 2). 

Môžeme teda konštatovať, že po vyznení obdobia vysokej fluktuácie hodnôt koncentrácie 

znečistenia (rok 2019) v roku 2021 nastalo obdobie jej trvalého poklesávania až na stanovené, 

cieľové hodnoty [4]. 

 

Tab. 2. Vývoj koncentrácie NEL(IČ) [mg.l-1] v podzemnej vode v období 2019 – 2021 vo vrte RČ-73 

v rámci vzorkovania intenzifikácie sanačných prác 

 

Dátum 
NEL(IČ) 

[mg.l-1] 
Dátum 

NEL(IČ) 

[mg.l-1] 
Dátum 

NEL(IČ) 

[mg.l-1] 

22.03.2019 0,10 22.01.2020 0,66 15.01.2021 0,02 

03.04.2019 0,14 19.02.2020 0,34 27.01.2021 0,24 

17.04.2019 0,15 04.03.2020 <0,02 12.02.2021 <0,02 

14.05.2019 1,06 27.03.2020 0,30 24.02.2021 0,06 

31.05.2019 0,23 31.03.2020 2,98 09.03.2021 0,06 

13.06.2019 1,76 16.04.2020 4,45 24.03.2021 <0,02 

12.07.2019 0,15 28.04.2020 1,10 09.04.2021 0,03 

26.07.2019 0,74 08.06.2020 0,08 21.04.2021 0,04 

23.08.2019 1,66 01.07.2020 0,59 06.05.2021 0,10 

05.09.2019 0,30 14.07.2020 0,03 20.05.2021 0,17 

27.09.2019 1,17 18.08.2020 0,24 03.06.2021 0,03 

16.10.2019 0,69 24.08.2020 0,34 17.06.2021 0,04 

06.12.2019 0,64 29.09.2020 0,61 07.07.2021 0,17 

11.12.2019 1,77 15.10.2020 0,33 23.07.2021 0,03 

- - 29.10.2020 1,52 04.08.2021 0,11 

- - 10.11.2020 19,7 18.08.2021 <0,02 

- - 19.11.2020 0,15 10.09.2021 0,08 

- - 24.11.2020 0,06 22.09.2021 0,07 

- - - - 06.10.2021 0,03 

- - - - 21.10.2021 0,06 

- - - - 04.11.2021 <0,02 

- - - - 19.11.2021 <0,02 

ID kritérium 0,5 mg.l-1 

IT kritérium 1,0 mg.l-1 

 

Indikačné kritérium (ID) je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky 

stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie môže ohroziť 

ľudské zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje monitorovanie znečisteného 

územia [5]. 

Intervenčné kritérium (IT) je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky 

stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie pri danom 

spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia 
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a životného prostredia, tzn. je nutné vykonať podrobný geologický prieskum životného 

prostredia s analýzou rizika znečisteného územia [5]. 

 

Záver 

Zhodnotením vývoja koncentrácie parametra NEL(IČ), počas rokov 2019 až 2021 je 

zrejmý pokles hodnôt v sanačno-čerpacom vrte RČ-73. Pričom počas monitorovacieho 

obdobia, ktoré začalo po poslednej aplikácii MFČ (v októbri 2020), hodnoty poklesli dlhodobo 

na koncentrácie pod ID limit, v roku 2021 trend pokračoval a boli dosiahnuté koncentrácie 

blízke detekčného limitu stanovenia (< 0,02 mg.l-1). 

Napriek jasnému poklesu koncentrácií znečisťujúcich látok je potrebné pokračovať 

v monitoringu lokality, ktorý je zabezpečený zaradením vrtu RČ-73 do harmonogramu 

termínovaných vzorkovacích prác v systéme hydraulickej ochrany podzemných vôd (HOPV). 
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Abstract 

Cave lion - an attempt at scientific pictorial reconstruction  

 Goal of our research was to present a scientifically accurate reconstruction of the cave lion (Panthera 

spelaea). Key model for our reconstruction is a founding from Medvedia jaskyňa cave in the Západné Tatry 

mountain. Our illustration is based on a detailed analysis of the morphology of the skeleton, body morphology 

and the way of life of this animal. We “breathed life” into the animal using 2 different styles of paleoart and for 

this purpose we compared past reconstructions from different authors and evaluated their usability today. Only 

one illustration was required to convey complex information about the animal, environment as well as the weather. 

It is even easily comprehensible for children. Using extinct animal species as an example, we could bring attention 

to the endangered species and environments of today and avoid repeating mistakes of the past.  

 

Keywords: Scientific illustration; Panthera spelaea; Slovakia; Medvedia jaskyňa Cave 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Lev jaskynný je vyhynutý živočích zo skupiny veľkých mačkovitých šeliem [1, 2]. Prvý 

krát bol opísaný Goldfussom 1810, spomenul ho už Esper (1774) [3, 4]. Predkovia leva 

pochádzajú z Afriky, v Eurázii sa postupne vyvinul lev jaskynný (Panthera spelaea) a v Afrike 

lev kráľovský [1, 2]. Príbuznosť leva jaskynného k levovi kráľovskému (Panthera leo) je 

potvrdená na základe mitochondriálnej DNA [5]. Na Slovensku máme niekoľko výskytov 

fosílnych pozostatkov leva jaskynného (Obr. 1A.). 

 

 

 
Obr. 1. A: Náleziská leva jaskynného na Slovensku B: Model kostry leva jaskynného vyrobený pre 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Autor modelu: P. Klaudíny. 

Výška: 1,10 m; dĺžka 2,10 m; šírka: 0,8 m.; vysvetlivky: 1 – Deravá skala, Malé Karpaty, 2 – Tmavá skala, 

Malé Karpaty, 3 – Čertova pec, Považský Inovec, 4 – Pružinská Dúpna jaskyňa, Strážovské vrchy, 5 – 

Prepoštská jaskyňa, Hornonitrianska kotlina, 6 – Vyvieranie, Nízke Tatry, 7 – Okno, Nízke Tatry, 8 – Medvedia 

jaskyňa, Západné Tatry, 9 – Medvedia jaskyňa, Slovenský raj, 10 – Šarkanova diera, Volovské vrchy 
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Vedecké články opisujúce fosílne zvyšky organizmov môžu pre čitateľa pôsobiť 

zložito. Jednou z možných ciest na preklenutie bariéry je vedecká ilustrácia. Ilustrácia podáva 

vedecké informácie v komprimovanej forme, prístupnej aj laickému publiku. My sme sa 

rozhodli priblížiť zvyšky fosílnej kostry vyhynutého leva jaskynného prostredníctvom 

vedeckej ilustrácie, ktorá vie podať informácie aj z príbuzných vedných odborov, ako je 

geológia, klimatológia a história. Takáto ilustrácia sa nazýva paleoart [6]. Paleoart je ilustrácia 

podložená vedeckým faktom. Cieľom našej práce je vytvoriť vedeckú obrazovú interpretáciu 

leva jaskynného pomocou zaužívaných rekonštrukčných postupov [6] v súhlase so zvyškami 

jedinca, ktorý bol nájdený na území Slovenska v Medvedej jaskyni [1] (Obr.1.) a analýzou 

jaskynných zobrazení jeho súčasníkmi rodu Homo [7, 8, 9]. Podľa hlavnej ilustrácie bude 

vytvorená „karikatúra“ prijateľná aj pre detského diváka, ktorá bude podložená vedeckým 

faktom, avšak so zveličenými charakteristickými črtami.  

 

Materiál a metódy 

Počas rekonštrukcie leva jaskynného bola použitá odborná literatúra [1, 2, 10, 11], 

anatomický atlas pre maliarov [12], model kostry leva jaskynného (digitalizovaná verzia; 

obr.1A) vystavený v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 

Mikuláši [13] a nástenné maľby levov jaskynných z rôznych lokalít [9].  

Na tvorbu digitálnych nákresov sme použili grafický tablet Wacom Intuos a počítačové 

programy Paint Tool Sai a Gimp. Postup práce pri rekonštruovaní nasledoval zaužívané 

postupy [6, 14, 15] a konzultácie (pers. comm. Hyžný, Sabol). Vďaka digitalizovanej verzii 

jedinca zo Západných Tatier [13] bolo možné sledovať kostru z rôznych uhlov. Fotografie 

kostry sme si presvietili a obtiahli. Chýbajúce časti kostry (spodná časť čeľuste, niektoré 

stavce, rebrá, kosti končatín a chodidiel (Obr. 1B.), sme doplnili pomocou nálezov iných 

jedincov a anatomického atlasu [12] a na kostru naviazali povrchové a niektoré podpovrchové 

svaly (Obr. 2.). Pozorovaním dnes žijúcich tigrov ussurijských a štúdiom nástenných malieb v 

publikáciách [9] sme odhadli veľkosť uší, veľkosť a sfarbenie nosa a ďalších mäkkých častí 

tela; ako aj typ, dĺžku a sfarbenie srsti. Póza bola odvodená pozorovaním dennej rutiny mačiek 

domácich z nášho okolia a pozorovaním pohybu veľkých mačkovitých šeliem. Prostredie 

(ročné obdobie a teplotu, typ pôdy, výšku snehu a typ porastov) sme odvodili z fosílnych 

záznamov [1, 2, 10, 11].  
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Obr. 2. Postup tvorby hlavnej ilustrácie A. kostra; B. svaly a šľachy; C. koža a srsť; D. farba a prostredie 

 

Pre karikatúru sme náčrt leva jaskynného zjednodušili na základné geometrické tvary 

[15] a pridávali detaily (Obr. 3.). Použitím metódy brainstorming sme získali zoznam všetkých 

jeho charakteristických čŕt. Každú črtu sme zveličili.  

 

 

 
Obr. 3. Postup tvorby karikatúry Rôzne spôsoby schematizácie nákresu leva jaskynného 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledkom našej práce je obrazová rekonštrukcia samca leva jaskynného zo Západných 

Tatier, vyobrazená v dvoch rozličných štýloch vedeckej ilustrácie (Obr. 4.) digitálnou 

technikou. Jedinec zo Slovenska sa vyznačuje mohutnými rozmermi [1, 2, 13], lebka, stavce 

krku a končatiny sú väčšie ako u levov kráľovských. Na hlavnej ilustrácii je preto zreteľná 

mohutnosť a veľkosť tela. Fosílne nálezy pochádzajú z chladného obdobia kvartéru [1, 2, 9], 

preto je zobrazený v chladnom, zimnom období, s hustou zimnou srsťou. Kostra 

zobrazovaného jedinca bola nájdená v nadmorskej výške cca 1000m [1], preto je zobrazený v 

hornatejšom prostredí, stojí na kamenistom hlinenom kopci, pozostatku ľadovcovej morény. 

Farba kožucha je šedo-hnedá, v súlade s odtieňom okolitej trávy z dôvodu mimikri. Svetlé 

sfarbenie srsti je len na spodnej časti, nakoľko výška snehu nepresahovala 20 cm [10]. Na tele 

má hnedé škvrny, ktoré sa predpokladajú aj u jeho predchodcov [1, 11], takáto kamufláž je 
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známa u dnešných mačkovitých šeliem, vrátane mláďat levov kráľovských. Sfarbenie tvárovej 

časti hlavy je špecifické [9]. Nástenné maľby zobrazujú podobné sfarbenie ako u niektorých 

jedincov levov perzských (Panthera leo persica) so šedými škvrnami v tvárovej časti [11]. 

Typickým znakom prispôsobenia na chladné prostredie sú malé uši [9], zobrazené s dlhšou a 

hustejšou srsťou. Postavenie a kompozícia zdôrazňuje zvedavosť veľkej časti mačkovitých 

šeliem. Zobrazili sme leva jaskynného, ako objavuje okolie rieky a pozorne sa obzerá na 

kamenistú oblasť.  

 

 

 
Obr. 4. Vedecká interpretácia a karikatúra kostry leva jaskynného z lokality Medvedia jaskyňa v 

Západných Tatrách 

 

Pre potrebu karikatúry sme anatómiu leva jaskynného zjednodušili na základné 

geometrické tvary (Obr. 3.) (štvorec dáva pocit mohutnosti a tvrdohlavosti, trojuholník 

rýchlosti a prešibanosti, kruh mäkkosti a priateľstva) [15]. Nakoniec sme sa rozhodli pre 

polkruhy, ktoré v reči tvarov významovo patria niekde medzi kruhy a štvorce. Vďaka tomuto 

lev vyzerá dostatočne priateľský na to, aby sa zapáčil mladšiemu divákovi, no nestratil na 

svojej sile a mohutnosti. Zmenšili sme uši, zvýraznili bokombradu a hustú srsť, zväčšili 

veľkosť svalstva v okolí tváre, krku a končatín, zjednodušili sme sfarbenie na špecifické 

sfarbenie tváre [11], tmavé uši a chvost, svetlú spodnú časť tela a škvrny. V karikatúre sa 

jedinec zo Západných Tatier zvedavo pozerá na svoj zvláštny odraz vo vode, miesto svojho 

odrazu vidí kostru z múzea (Obr. 3.). 

Paleolitické umenie potvrdzuje fakt, že záujem o okolité živočíchy pretrváva u ľudí už 

desaťtisíce rokov. Pravekí maliari zachytili charakteristické črty leva, pričom vynechali 

tieňovanie a detail srsti, vyobrazené jedince sú odlišné a predstavujú morfologickú rôznosť 
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druhu [9]. Dvojrozmerným charakterom a zvýraznením základných charakteristík sa 

paleolitické umenie podobá viac našej karikatúre. Rekonštrukcia od H. Hardera [17] je 

najstaršia a najodlišnejšia spomedzi novodobých rekonštrukcií, ostrými ušami sa lev podobá 

na iné mačkovité šelmy, hlava je anatomicky nepresná, oči odhaľujú nezvyčajne veľkú časť 

očného bielka, sfarbenie srsti nezodpovedá dnešným poznatkom [1, 9, 11]. Anatomicky je 

výrazne presnejšia ilustrácia Z. Buriana [18], od našej rekonštrukcie sa líši sfarbením, ilustruje 

základné charakteristiky organizmu ako morfológia, anatómia, spôsob lovu i okolitého 

prostredia. Neskôr sa o rekonštrukciu leva jaskynného pokúsili traja autori: Csurma [13, 16], 

Antón [19] a Simeonovski [7]. Naša rekonštrukcia je podobná tej od L. Csurmu [13], rozdiely 

sú v interpretácii farebnosti a hustoty srsti na krku. Simeonovski [7] používa najmodernejšie 

výtvarné techniky digitálneho umenia, odlišnejšie od našich, leva predstavuje s malými 

rozdielmi v type srsti a sfarbení. Najväčšie rozdiely nachádzame v predstave o spôsobe života 

leva. Simeonovski si zobrazil motív akčného súboja, pričom my sme vybrali pokojnejšiu 

činnosť s dôrazom na zvedavosť.  

 

Záver 

Je známy názor, že veda je „logická“ a umenie „citové“, verejná mienka o nich hovorí 

ako o protikladoch. Myslíme si, že paleoart túto teóriu vyvracia, kombinácia dvoch svetov 

vytvára veľmi hodnotnú vedeckú pomôcku. Počas prípravy ilustrácie sme zistili význam 

použitia vedeckých zdrojov aby sa predišlo zlej informovanosti. Hlavná ilustrácia predstavuje 

„klasický“ paleoart. Striktne sa drží realizmu a preto je využiteľná hlavne vo vedeckých 

a vzdelávacích sférach. Jej využitie nájdeme aj na školách a univerzitách, ako didaktická 

pomôcka, súčasť učebníc, alebo prezentácií. Druhá ilustrácia, karikatúra, plní skôr esteticko - 

komunikačnú funkciu, preto vidíme jej využitie v propagácii vedeckých podujatí a výstav, kde 

by si nasledovne ľudia mohli pozrieť aj fosílny materiál, ktorý slúžil ako zdroj pre paleoart.  
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Abstract 

Determination of groundwater runoff in selected watersheds representing flysch hydrogeological unit of 

Western Carpathians using method of Kille and BFI model 

This article describes partial findings of a larger study dedicated to the quantification of groundwater 

ratio in total water of the country. Mainly to distinguish the amount of groundwater from the surface water in the 

total amount of water in the surface watercourses of a watershed. The focus of this article is on the flysch rock 

hydrogeological environment in Western Carpathians. On the example of five specific watersheds, a relationship 

between unevaporated precipitation, total runoff and groundwater runoff is described in the article. The 

watershed's basic physical-geographic characteristics are evaluated. Based on available data on daily discharges 

and unevaporated precipitation from the area of the watersheds, the basic characteristics of the drainage regime 

of the individual watersheds are described in the article. Lastly the runoff components ratio is also assessed. 

 

Keywords: groundwater runoff; flysch hydrogeologic unit; method of Kille; BFI model 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tento príspevok popisuje čiastkové výsledky rozsiahlejšej štúdie venovanej 

kvantifikácii podielu podzemnej vody na celkovej vode v krajine. Ide v nej najmä o rozlíšenie 

množstva podzemnej vody od povrchovej vody v celkovom množstve vody v povrchových 

tokoch povodia. Príspevok je zameraný na hydrogeologické prostredie flyšových hornín v 

Západných Karpatoch. Cieľom príspevku je na príklade piatich konkrétnych povodí opísať 

vzťah medzi neodparenými zrážkami, celkovým odtokom a odtokom podzemnej vody. Boli 

hodnotené aj základné fyzicko-geografické charakteristiky povodia. Na základe dostupných 

údajov o denných prietokoch a neodparených zrážkach z oblasti povodí príspevok popisuje 

základné charakteristiky odtokového režimu jednotlivých povodí. V neposlednom rade bol 

hodnotený aj pomer zložiek celkového odtoku z povodí [1]. 

 

Materiál a metódy  

V rámci výskumu hydrogeologického celku flyšového pásma bolo zvolených 5 

čiastkových povodí, nachádzajúcich sa na strednom a východnom Slovensku, na princípe čo 

možno najväčšej geologickej homogenity z hľadiska členenia základných hydrogeologických 
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celkov Západných Karpát. Konkrétne sú to čiastkové povodia znázornené na obrázku 1 

a charakterizované v tabuľke 1. Základné charakteristiky povodí vychádzajúce z dostupných 

informácií o vodomerných staniciach na vodných tokoch sú znázornené v tabuľke č. 1. 

Z vodomerných staníc boli v rámci projektu Integrovaný systém pre simuláciu odtokových 

procesov (ISSOP) poskytnuté údaje o denných prietokoch zaznamenaných na vodných tokoch 

daných povodí od Slovenského hydrometeorologického ústavu za celé sledované obdobia 

konkrétnych staníc (Tab. 1). Z charakteristík vodomerných staníc, ako aj zo samotných hodnôt 

prietokov bola vytvorená databáza [2]. 

 

Tab. 1. Vybrané charakteristiky sledovaných povodí 

 

ID 
Katalóg. 

číslo 

Názov toku / 

povodia 

Názov vodomernej 

stanice 

Staničenie 

vodočtu 

[km] 

Výška nuly 

(m n. m.) 

Plocha 

povodia 

[km2] 

Hodnotené 

obdobie 

1 6169 Predmieranka Klokočov 5,0 514 35,23 1985-1997 

2 8710 Torysa Nižné Repaše 120,8 761 24,07 2001-2011 

3 8768 Ľutinka Ľutina 5,1 429 50,12 1992-2011 

4 9440 Slatvinec Kružlov 0,5 369 38,07 1992-1999 

5 9153 Stružnica Starina 0,1 346 31,04 2001-2011 

 

V prostredí geografických informačných systémov boli vytvorené podklady v podobe 

vrstvy ohraničených plôch povodí – polygónov. Pri digitalizácii sa vychádzalo zo 

súradnicových polôh jednotlivých vodomerných staníc, podkladových vrstiev tvorených 

líniovou vrstvou riečnej siete Slovenska a líniovou vrstvou znázorňujúcu terén oblasti povodí 

vo forme vrstevníc. Po určení jednotlivých polygónov boli vypočítané ich plochy v km2. 

Následne bola cez vrstvu povodí preložená rastrová mapa znázorňujúca priestorové rozloženie 

hodnôt priemerných neodparených zrážok na Slovensku v kilometrovom gride. Z týchto 

hodnôt boli prepočítané hodnoty neodparených zrážok v mm, ako aj predpokladané priemerné 

ročné odtoky neodparených zrážok v m3.s-1 pre každé povodie (Tab. 2). Hodnoty 

neodparených zrážok určené z priemerných mesačných teplôt vzduchu z 98 klimatických staníc 

a mesačných zrážkových úhrnov z 211 zrážkomerných staníc pre obdobie rokov 1951-1980 

boli poskytnuté Štátnym Geologickým Ústavom Dionýza Štúra [3]. 

Z údajov o prietokoch boli stanovené hodnoty celkového odtoku z povodí v m3.s-1. 

V prostredí softvérového balíka HydroOffice 2015 boli ďalej určené hodnoty podzemného 

(základného) odtoku v m3.s-1 pre všetky povodia metodikou Killeho metódy pomocou modulu 

„Kille 3.1“ s výnimkou povodia toku Slatvinec, z dôvodu nepostačujúcej dĺžky časových radov 

(vyžaduje sa minimálne 10 ročné pozorovanie). Hodnota základného odtoku ako aj index 
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základného odtoku BFI (base-flow index) boli stanovené modelom BFI pomocou modulu 

„BFI + 3.0“ s použitím metódy lokálneho minima s časovým krokom 20 dní, podľa 

Fendek et al. (2018). Výhodou softvérového balíka HydroOffice 2015 je, relatívne nenáročný 

postup práce s údajmi, ako aj prehľadnosť pracovného prostredia modulov. V neposlednom 

rade boli vypočítané hodnoty merného podzemného odtoku v l.s-1.km-2 ako podiel hodnôt 

podzemného odtoku a plôch jednotlivých povodí [4, 5, 6, 7]. 

Výsledné hodnoty charakterizujúce neodparené zrážky, celkový odtok a podzemný 

odtok na území jednotlivých povodí boli navzájom porovnané. Bol stanovený pomer, v ako 

podzemný odtok prispieva k podzemnému odtoku v jednotlivých povodiach. Zároveň bol 

zhodnotený pomer medzi hodnotou neodparených zrážok a podzemného (základného) odtoku 

v povodiach, ako aj porovnanie výsledkov hodnôt podzemného odtoku stanovených oboma 

metódami (Tab. 2). 

 

 

 
Obr. 1. Mapa hodnotených povodí Vysvetlivky: 1. Predmieranka, 2. Torysa, 3. Ľutinka, 4. Slatvinec, 

5. Stružnica 

 

Výsledky a diskusia 

Hodnota neodparených zrážok pre hodnotené územie povodí s výškovým rozpätím od 

346 do 761 m n. m. sa pohybuje od 228 do 477 mm za rok. Priemerný ročný odtok 

neodparených zrážok z povodí bol stanovený v rozmedzí hodnôt 0,275 až 0,533 m3.s-1. 

 Priemerný celkový ročný odtok z povodí bol stanovený v rozmedzí hodnôt 0,303 až 

0,724 m3.s-1 a je vyšší, ako hodnoty odtoku neodparených zrážok z povodí. Porovnanie hodnôt 

ale potvrdzuje fakt, že celkový odtok z povodia je vo veľkej miere tvorený hlavne 

neodparenými zrážkami vo forme povrchového, respektíve podzemného odtoku. 
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Použitím modulu Kille 3.1 bola z údajov o denných prietokoch stanovená priemerná 

ročná hodnota podzemného odtoku pre vybrané povodia v rozmedzí od 0,134 m3.s-1 do 

0,184 m3.s-1. Modulom BFI+ 3.0 bol vyseparovaný priemerný ročný základný odtok 

v sledovaných povodiach s hodnotami 0,123 – 0,183 m3.s-1. Najnižší podzemný odtok 

(0,123 – 0,134 m3.s-1) bol oboma metódami určený v povodí vodného toku Torysa. Toto 

povodie je zároveň aj najmenšie spomedzi hodnotených povodí (24,07 km2). Najvyššie 

hodnoty podzemného odtoku sa použitím oboch metód preukázali v povodí toku Ľutinka, 

(0,183 – 0,184 m3.s-1), ktoré zároveň predstavuje povodie s najväčšou plochou (50,12 km2). 

Výsledky podzemného odtoku stanovené oboma metódami sa relatívne zhodujú, s odchýlkou 

do 10 %. Výsledky dosiahnuté Killeho metódou sú mierne vyššie  (0,5 – 9,9 %) pre všetky 

povodia ako výsledky stanovené modelom BFI (Tab. 2). 

Rozpätie priemerného ročného merného podzemného odtoku sa na základe hodnôt 

podzemného odtoku stanoveného Killeho metódou pre vybrané povodia pohybuje od 

3,588 m3.s-1 do 5,571 m3.s-1. Na základne hodnôt určených za použitia modelu BFI ide o 

rozpätie hodnôt 3,571 – 5,097 m3.s-1. Konkrétne hodnoty pre jednotlivé povodia sú uvedené 

v tabuľke 2. 

 

Tab. 2. Priemerné ročné hodnoty prietokov, podzemného odtoku a neodparených zrážok v hodnotených 

povodiach  

Vysvetlivky: 1. Predmieranka, 2. Torysa, 3. Ľutinka, 4. Slatvinec, 5. Stružnica; Qc – celkový odtok z povodia 

v m3.s-1; Qpd – podzemný (základný) odtok z povodia v m3.s-1; Qpz – merný podzemný (základný) odtok 

z povodia v l.s-1.km-2; BFI (20) – „baseflow index“ – index základného odtoku; Qpd (BFI+ 3.0) / Qc –

percentuálny podiel podzemného (základného) odtoku z povodia stanoveného modulom BFI+ 3.0 k celkovému 

odtoku z povodia; Qpd (Kille 3.1) / Qc –percentuálny podiel podzemného (základného) odtoku z povodia 

stanoveného modulom Kille 3.1 k celkovému odtoku z povodia 

 

ID 
Qc  

[m3.s-1] 

 neodparené 

zrážky 
Qpd [m3.s-1] Qpz [l.s-1.km-2] 

BFI 

(20) 

Qpd   

(BFI+ 

3.0) / Qc 

[%] 

Qpd   

(Kille 

3.1) / Qc 

[%] 
[mm] [m3.s-1] 

Kille 

3.1 

BFI+ 3.0 

(20) 
Kille 3.1 

BFI+ 3.0 

(20) 

1 0,724 477 0,533 0,170 0,154 4,848 4,368 0,45 21,3 23,5 

2 0,343 264 0,201 0,134 0,123 5,571 5,097 0,57 35,8 39,1 

3 0,536 254 0,404 0,184 0,183 3,667 3,650 0,56 34,1 34,3 

4 0,303 228 0,275 / 0,151 / 4,854 0,64 49,7 / 

5 0,541 325 0,320 0,137 0,136 3,588 3,571 0,50 25,1 25,3 

 

Hodnota indexu BFI pre dané povodia sa pohybuje v rozmedzí 0,45 až 0,64 čo 

predstavuje priepustné podmienky v povodiach s relatívne stabilným režimom prietoku [6]. 

Na stanovenie percentuálneho podielu podzemného odtoku na celkovom odtoku 

z hodnotených povodí boli použité hodnoty podzemného odtoku stanovené modelom BFI, ako 

aj Killeho metódou. Pri druhej spomínanej metóde ale kvôli nedostatku údajov nebolo možné 
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určiť túto hodnotu pre povodie Slatvinec. Podzemný odtok sa podieľa na tvorbe celkového 

odtoku sledovaných povodí minimálne 21,3 % podielom (povodie Predmieranka) a maximálne 

49,7 % podielom (povodie Slatvinec). Pri všetkých hodnotených povodiach teda podzemný 

odtok tvorí menej ako polovicu celkového odtoku (Tab. 2). 

 Hodnoty percentuálneho podielu podzemného odtoku na celkovom odtoku zo 

sledovaných povodí (s výnimkou povodia Slatvinec) sa relatívne zhodujú. Podiel stanovený na 

základe hodnôt podzemného odtoku stanovených Killeho metódou bol pre povodia vyšší 

(o maximálne 3,3 %), ako podiel stanovený z hodnôt podzemného odtoku určených modelom 

BFI. Hodnota odchýlky oboch stanovení sa pohybuje od 0,2 % do 3,3 %. 

Medzi faktory ovplyvňujúce tvorbu podzemného odtoku a jeho podiel na celkovom 

odtoku z povodí patria okrem geologických podmienok aj ďalšie parametre povodí, ako sú: 

geomorfologické charakteristiky, t. j. sklonitosť, členitosť terénu, nadmorská výška, vlhkostné 

podmienky, či zalesnenie daného územia. 

 

 
 
Obr. 2. Príklad stanovenia podzemného odtoku Killeho metódou modulom Kille 3.1 v prostredí softvéru 

HydroOffice 

 

Záver 

Základným predpokladom tvorby podzemného odtoku sú neodparené zrážky, ktoré 

spolu s geologickými, hydrogeologickými a geomorfologickými podmienkami ovplyvňujú 

odtokové pomery povodia. Pri riešení témy tohto príspevku ide najmä o zistenie pomeru, 

v akom sa z neodparených zrážok vytvára buď povrchový alebo podzemný odtok, ako aj 

určenie podielu podzemného odtoku na celkovom odtoku z povodia. 
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V rámci rozpracovanosti tohto príspevku bolo vyčlenených a zhodnotených 

5 čiastkových povodí (Obr. 1) z pohľadu základných fyzicko-geografických charakteristík ako 

aj hydrologických a hydrogeologických parametrov ovplyvňujúcich odtokové pomery 

sledovaných povodí. Boli zhodnotené údaje o prietokoch zo záverečných profilov hodnotených 

povodí, ako aj údaje o neodparených zrážkach pre jednotlivé povodia. Z údajov boli stanovené 

priemerne ročné hodnoty parametrov odtokových pomerov povodí. Konkrétne to sú priemerne 

ročné hodnoty úhrnu a odtoku neodparených zrážok, celkového odtoku z povodia, podzemnej 

zložky odtoku použitím Killeho metódy a modulu BFI, ako aj hodnoty merného podzemného 

odtoku. Ďalej bol stanovený aj index základného odtoku (BFI), a bol určený pomer podzemnej 

zložky odtoku na celkovom odtoku z jednotlivých povodí (Tab. 2). Na výpočet hodnôt 

podzemného odtoku boli použité moduly Kille 3.1 a BFI+ 3.0 zo softvérového balíka 

HydroOffice 2015 [6]. 
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Abstract 

Geological structure of Tatric and Veporic Units of Nízke Tatry Mts. 

The Nízke Tatry Mts. are located in the central part of the Western Carpathians. In terms of geological 

structure, they are formed by thick- and thin-skinned Alpine nappe stack. The mountains are composed of the 

Tatric Unit, which is overridden by the Veporic Unit along the Čertovica fault system. The Tatric crystalline 

basement is built by large granite bodies in the northern part. The southern part of the Tatric crystalline basement 

is formed mainly by metamorphic rocks of the Early Paleozoic age. The immediate overburden of the Tatric Unit 

is formed by the Vepor Unit, which is divided on the basis of lithostratigraphy and Alpine metamorphic overprint 

into the Northern and the Southern Veporic subunits. The Ľubietová Complex is the structurally lowest complex, 

which is lying directly on the Tatric Unit. Structurally higher position in crystalline basement consists of the Jánov 

grúň Complex and more higher the Hron Complex. In the structure of the Nízke Tatry crystalline basement, the 

highest structural element is formed by the Kráľova hoľa nappe. 

 

Keywords: Nízke Tatry Mts; Tatric Unit; Veporic Unit; Čertovica fault; Alpine structure 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Študovaná oblasť Nízkych Tatier je z orografického hľadiska začleňovaná do 

subprovincie vnútorných Západných Karpát. Je súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti a 

hlavným geomorfologickým celkom, ktorý sa ďalej člení na dva podcelky. Na západnej strane 

pohoria sa nachádzajú Ďumbierske Tatry, na strane východnej sa rozprestierajú Kráľovohoľské 

Tatry (Obr. 1.). Hranica, ktorá od seba oddeľuje spomínané podcelky prechádza v hlbokom 

prehybe sedla Čertovica.  

Záujmová oblasť je z geologického hľadiska značne komplikovaná. Charakteristická je 

svojou pestrou litológiou a tektonickými štruktúrami, s ktorými sa v teréne máme možnosť 

stretnúť. Príčinou je množstvo tektonických fáz, ktorými bola predmetná oblasť postihnutá 

a následne formovaná. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná ešte o predvariskú, variskú 

a alpínsku tektogenézu [1]. 

Cieľom práce bol podrobný štruktúrno – geologický výskum v oblasti Nízkych Tatier. 

Konkrétne sa jedná o vybrané úseky v oblastiach, kde dochádza ku styku dvoch celokôrových 

jednotiek tatrika a veporika pozdĺž čertovickej línie. Hlavným cieľom práce bolo porovnávanie 

časových a priestorových vzťahov deformácie v obidvoch tektonických jednotkách. 

Predkladaná práca vznikla pre nedostatočné množstvo vedeckých publikácii, čo dalo 
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podnet na zozbieranie materiálu, z doterajších výskumov od autorov, ktorí sa predmetnej 

lokalite podrobnejšie venovali. Najmä práce Vladimíra Zoubka a Karola Siegla napomohli 

utvoriť si primárnu predstavu, čo sa týka litológie a tektoniky daného územia.  

 

 

 
Obr. 1. Geomorfologické členenie Slovenska [2] 

 

Materiál a metódy 

Pre dosiahnutie cieľov boli využívané viaceré metódy a postupy, ktoré na seba logicky 

nadväzovali. V prvej etape výskumu bolo nevyhnutné naštudovať si dostupnú literatúru 

a oboznámiť sa s terénom, prostredníctvom súboru topografických máp v mierke M 1: 10 000. 

V druhej etape došlo k samotnému terénnemu výskumu. Nevyhnutnými pomôckami v teréne 

boli zápisník, geologický kompas, geologické kladivo, GPS a fotoaparát.  

V teréne sa kládol primárny dôraz na podrobné skúmania planárnych a lineárnych 

štruktúr priamo na odkryvoch. Spomínané štruktúrne anizotropie, akými sú napr. rôzne typy 

bridličnatosti, kliváži, alebo lineácií (intersekčné, krenulačné, minerálne a strečingové) majú 

obrovský význam pri výskume tektonického vývoja danej lokality. Pre výskum je takisto 

dôležité zamerať sa na strižné zóny. Štruktúra horniny v strižnej zóne slúži ako spoľahlivý 

kinematický indikátor, prostredníctvom ktorého sa dá rozpoznať smer a zmysel deformácie. 

Rovnako štúdium vrásových štruktúr v teréne napomáha objasniť deformačné procesy, ktoré 

prebiehali v dôsledku násunu jednotlivých tektonických jednotiek [3]. 

V poslednej fáze výskumu došlo ku spracovaniu nadobudnutých údajov z terénu. Tieto 

laboratórne práce v sebe zahŕňali: spracovanie nameraných štruktúr, spracovanie odobratých 
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vzoriek, spracovanie fotodokumentácie, spracovanie GPS údajov a zostaveniu tektonickej 

mapy v programe GRASS – GIS a Corel Draw.  

 

Výsledky a diskusia 

Študovaný región Nízkych Tatier je začleňovaný do pásma jadrových pohorí a do 

veporského pásma. Najspodnejšiu tektonickú jednotku tejto sústavy predstavuje kryštalinikum 

tatrika s jeho obalovou sekvenciou. Má charakter klenbohrasti. Jeho ústrednú časť tvoria najmä 

kryštalické bridlice a granitoidy a svahy na severnej strane sú tvorené predovšetkým 

mladopaleozoickými a mezozoickými formáciami [4]. Tatrické kryštalinikum ďumbierského 

pásma je reprezentované jarabským komplexom a rôznymi typmi granitoidných telies, akými 

sú prašivský granit až granodiorit, ďumbiersky granodiorit až tonalit, granitoid zámostského 

typu, granit typu Kotliská, granitoid latiborského typu a králičský granit [5-6]. Pozostáva z 

mohutného komplexu intenzívne metamorfovaných a granitizovaných kryštalinických bridlíc 

a granitoidov [7]. 

Východná strana územia je budovaná kryštalinikom veporika, ktoré je pokryté svojou 

severnou, veľkobockou, obalovou sekvenciou. Veporické kryštalinikum krakľovského pásma 

je tvorené prevažne hronským komplexom, ktorý je reprezentovaný sekvenciou 

metamorfovaných hornín. Tie výrazne prevládajú nad granitoidmi. Na stavbe sa ďalej 

podieľajú od podložia smerom do nadložia ľubietovský komplex a komplex Jánovho grúňa. 

Južné veporikum je v záujmovom území zastúpené len kráľovohoľským komplexom, ktorý 

leží v najvyššej tektonickej pozícii (Obr. 2.). 

Spomínaný výskum čiastočne napomohol objasniť geometrickú, kinematickú ako aj 

dynamickú charakteristiku deformačných štruktúr, najmä kryštalinických hornín tatrika 

a severného veporika (Obr. 2.). 
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Obr. 2. Tektonická mapa Nízkych Tatier; M 1: 200 000 vytvoril: R. Vojtko, K. Kriváňová, 2022 
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Záver 

Predkladaná práca tvorí prehľad geologickej stavby Nízkych Tatier, v ktorom sú 

zosumarizované základné poznatky o stavbe kryštalinika tatrika a veporika. Tieto poznatky sú 

využívané pri štruktúrnych výskumoch styčnej zóny medzi tatrikom a veporikom v širšej 

oblasti čertovického a lenivého zlomu. 

Ku rekonštrukcii geologického vývoja oboch kryštalinických komplexov je extrémne 

náročne zaujať jasný postoj. Spôsobené je to viacerými tektono-metamorfnými udalosťami, 

ktoré skúmanú oblasť formovali. V predkladanej práci sa kladie zreteľ najmä na variskú a 

alpínsku deformáciu, ktorú je možné vyčítať priamo v teréne. Variská tektogenéza mala 

juhovergentnú polaritu. Znamená to, že príkrovy kryštalinika boli generálne presúvané zo 

severu na juh. Alpínska tektogenéza mala naopak polaritu severovergentnú. Tým pádom došlo 

k značnému prepracovaniu pôvodnej variskej stavby.  

V súčasnosti sa podarilo vytvoriť reambuláciu tektonickej mapy študovaného územia. 

Do budúcnosti sú naplánované ďalšie výskumné práce spojené s terénnym štruktúrnym 

výskumom, ktoré napomôžu danú problematiku styčnej zóny medzi tatrikom a veporikom 

bližšie objasniť. Výsledkom ďalších štúdií bude paleotektonický model študovanej oblasti.  
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Abstract 

Microfacies analysis and biostratigraphy of Jurassic-Cretaceous carbonate deposits of the Pieniny 

Klippen Belt of Western Carpathians from Milpoš locality 

The Jurassic-Cretaceous pelagic carbonate sediments of the Pieniny Klippen Belt around the Milpoš 

village were processed for microfacial analysis and biostratigraphy. The aim of the work was to study these 

sediments with an emphasis on the detection of calpionellids and calcareous dinoflagellate cysts which were 

studied in the thin-sections and were used for determination the age of the rocks that build the outcrop. Another 

goal was the interpretation of their sedimentation conditions. The standard microfaces zones (SMFs 2,3) and facies 

zones (FZs 2, 3) were detected.  

 

Keywords: calpionellids; microfacies analysis; Pieniny Klippen Belt; Jurassic; Cretaceous 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Príspevok predstavuje výsledky mikrofaciálnej analýzy abiostratigrafie jursko-

kriedových sedimentov získaných počas terénneho výskumu v oblasti prešovského kraja na 

severovýchode Slovenska v okolí dediny Milpoš. Lokalita sa nachádza šarišskom úseku 

pieninského bradlového pásma (Obr. 1A, 1B). Podľa geologického mapovania [1] sa jedná o 

olistolit, ktorý je súčasťou milpošskej brekcie vystupujúci v šarišskej jednotke. Vodkryve 

vystupujú hnedo-červené hľuznaté vápence, hnedé doskovité zrnité vápence a sivé doskovité 

jemnozrnné vápence. 

Cieľom práce je výskum jursko-kriedových sedimentov sdôrazom na detekciu 

kalpionelíd a cýst vápnitých dinoflagelát ako významných nástrojov pre ich stratigrafické 

zaradenie. Mikrofaciálna analýza poslúžila pre dešifrovanie podmienok a typu sedimentárneho 

prostredia. Kalpionely sú planktonické mikroorganizmy s kalcitovými lorikami, ktoré sú hojné 

vo vrchnojurských a spodnokriedových vápencových fáciách. S ďalšími skupinami vápnitého 

mikroplanktónu (vápnité dinoflageláta, rádiolárie, nanofosílie) vytvárajú predstavu o vývoji 

asociácií mikroorganizmov v závislosti od meniacich sa paleoenvironmentálnych podmienok.  
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Obr. 1. Lokalizácia profilu Milpoš 

 Legenda: 1A: Lokalizácia profilu Milpoš (červená farba) v šarišskom úseku pieninského bradlového 

pásma na severovýchode Slovenska [2]; 1B: Študované územie situované v rámci tektonických jednotiek v 

šariškom úseku pieninského bradlového pásma podľa Plašienka a Mikuš [1] 

 

Materiál a metódy 

Z profilubolo v pol metrových intervaloch odobraných 11 vzoriek pre mikrofaciálnu 

analýzu (Obr. 2). Od bázy profilu vo vzdialenosti 1,5 m pretína hľuznaté vápence zlom. Pre 

dokumentáciu bol použitý grafický softvér CorelDRAW® Graphics Suite X5 (Obr. 3). Zo 

vzoriek boli vyrobené výbrusy pre mikrofaciálnu analýzu a detekciu stratigraficky 

významných mikrofosílií- cýst vápnitých dinoflagelát a kalpionel. Litofaciálne typy boli 

priraďované k doteraz opísaným súvrstviam v jednotkách bradlového pásma [3]. Hodnotila sa 

prítomnosť a kvantitatívne zastúpenie biotických a abiotických komponentov, ktorépresnejšie 

špecifikujú mikrofaciálne typy [4]. Prejavy diagenézyboli zohľadňované pri interpretácii 

podmienok ukladania sedimentov [5] a [6]. Skúmaná bola prítomnosť, distribúcia azmeny v 

asociáciách kalpionelíd avápnitých dinoflagelát. Pre biostratigrafiu bola použitá kalpionelidná 

zonácia[7] a zonácia cýst vápnitých dinoflagelát [8]. Výbrusy boli skúmané optickým 

mikroskopom Leica DM 2500. Mikrofácie a mikrofosílie boli dokumentované kamerou 

AxiocamERc 5s za pomoci softvéru ZEISS ZEN. Vzorky a výbrusy sú archivované na Katedre 

geológie apaleontológie Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Výsledky a diskusia 

Odkryv na konci dediny Milpoš (N: 49.193331; E: 21.0156261) je situovaný medzi 

vrchmi Ploštinou a Pastovníkmi. Z geologického hľadiska je študované územie súčasťou 

šarišského úseku pieninského bradlového pásma [1] (Obr. 1.). 
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Obr. 2. Profil z lokality Milpoš – koniec dediny 

 

Mikrofaciálna analýza a biostratigrafia 

Výbrusy boli označené Mil-0 až Mil-10. Fototabuľa mikrofácií a biostratigrafických 

indikátorov je zaznamená na Obr. 4. 

 

 

 

Obr. 3. Lito-biostratigrafická kolonka profilu Milpoš - koniec dediny 
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Mil-0: Bioklastický vápenec sakokómovej mikrofácie (packstone) s ojedinelými úlomkami 

krinoidových článkov. Kimeridž. 

Mil-1; Mil-2; Mil-3: Bioklastický biomikritový vápenec sakokómovej mikrofácie (packstone, 

SMF 2) s chaotickým usporiadaním bioklastov (pravdepodobne búrkový event). Dominujúce 

sakokómy sú doprevádzané s ojedinelými úlomkami krinoidových článkov, globochét 

a úlomkov foraminifer – Lenticulina sp. Ďalej mikroproblematikum Didemnoides moreti 

(Durand-Delga), cysty – Stomiosphaera moluccana Wanner, Colomisphaera fibrata (Nagy), 

Colomisphaera cieszynica Nowak, Colomisphaera carpathica Borza, Colomispahera lapidosa 

(Vogler), Colomipshaera nagyi (Borza), Cadosina semiradiata semiradiata (Wanner), 

Cadosina parvula Nagy. Zón aMoluccana, kimeridž. 

Mil-4; Mil-5; Mil-6; Mil-8; Mil-9; Mil-10: Biomikritový biodetritický bioklastický vápenec 

rádioláriovej a spikulovej mikrofácie (wackestone, SMF 3). Obsahuje bivalvie, krinoidové 

články, ostrakódy, aptychy, foraminifery – Lenticulina sp., Patelina subcretacea Cushman, 

Alexander, Spirilina sp., Nodosaria sp., miliolidné a bentické foraminifery – Gaudryina sp., 

Protomarsonella sp., Pseudovalvulina sp., ryncholit, juvenilné amonity, ihlice hubiek, 

kalpionely – Calpionella alpina Lorenz, Calpionella eliptica Cadisch, otázna lorika 

Calpionelopsis oblonga (Cadisch), Calpionellites darderi (Colom), Calpionellites major 

(Colom), Calpionellites allemanni Řehánek, Lorenziella hungarica Knauer et Nagy, 

Lorenziella plicata Remane, Remaniella borzai Pop, Remaniella cadischiana (Colom), 

Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu), Tintinnopsella subacuta (Colom). Z cýst 

bežná Cadosina semiradiata fusca (Wanner), zriedkavejšie Cadosina semiradiata semiradiata 

(Wanner), Colomisphaera lapidosa (Vogler), Colomisphaera vogleri (Borza), 

Carpistomiospahera valanginiana Borza, Stomiosphaera wanneri Borza. Zóna Calpionellites, 

subzóna Major, valanžin. 

Sled o dĺžke 9 m začína čorštýnskymi hľuznatými vápencami (vzorka 0 až 3), v ktorých 

prevláda sakokómová mikrofácia (packstone) (Obr. 4.1). Prítomnosť cýst Stomiosphaera 

moluccana Wanner (Obr. 4.3) ich radia do kimeridžskejzóny Moluccana.V profile bola 

dokumentovaná tektonická línia rozdeľujúca dve šupiny, ktoré boli na sebe nasunuté a 

vytvárajú domnelý kontinuálny sled. Mohlo by ísť aj o dve bradlá skladajúce sa z rôznych 

sukcesií. Po tektonickej poruche v nadloží hľuznatých vápencov pokračuje sled sivými tenko-

doskovitými vápencami (vzorka 4 až 10).Z mikrofaciálneho hľadiska sa jedná o biomikritové 

až bioklastické vápence rádioláriovej a spikulovej mikrofácie (Obr. 4.2) so štruktúrou 

wackestonov. 
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Obr. 4. Fototabuľamikrofácií a mikrofosílií 

Legenda: 1 – sakokómová mikrofácia, výbrus Mil-0.2 – biomikritový vápenec spikulovej mikrofácie, výbrus 

Mil-9. 3 – Stomiosphaera moluccana Wanner, výbrus Mil-1. 4 – Cadosina parvula Nagy, výbrus Mil-2. 5 – 

Cadosina semiradiata semiradiata (Wanner), výbrus Mil-2. 6 – Colomisphaera lapidosa (Vogler), výbrus Mil-

2. 7 – Carpistomiosphaera valanginiana Borza, výbrus Mil-4. 8 – Calpionellites major (Colom), výbrus Mil-4. 

9 – Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu), výbrus Mil-4. 10 – Calpionella alpina Lorenz, výbrus 

Mil-6. 11 – Remaniella borzai Pop, výbrus Mil-6. 12 – Calpionellopsis oblonga (Cadisch), výbrus Mil-10 

 

V asociácii kalpionel bol dokumentovaný zónový marker Calpionellites major (Colom) 

(Obr. 4.8) pre subzónu Major, zóny Calpionellites, na základe ktorého nadložný sled 

sedimentov zastupuje valanžinský úsek pieninského vápenca. V subzóne Major bola 

identifikovaná rádioláriová a spikulová mikrofácia, vktorej okrem zónového markera subzóny 

Major boli dokumentované  Calpionelopsis oblonga (Cadisch) (Obr. 4.12), Lorenziella 

hungarica Knauer et Nagy, Remaniella borzai Pop (Obr. 4.11), Tintinnopsella carpathica 

(Murgeanu et Filipescu) (Obr. 4.9. V okolí Milpoša dokumentovali súvislejší vrstevný sled [9] 

sivých a sivo-červených krinoidových vápencov smolegowského a flackého súvrstvia, v 

nadloží ktorých sú červenkasté krinoidové krupianske vápence, nasledujú červené hľuznaté 

vápence typu „ammonitico rosso“ niedzického súvrstvia, červené vápnité rádioláriové rohovce 

čajakovského súvrstvia, tmavo hnedé hľuznaté vápence typu čorštýnskeho súvrstvia, svetlo 

sivé mikritické a krinoidové vápence s rohovcami súvrstvia Horná Lysá a sledukončujú 

červenkasté sliene typu „scaglia rosa“. Sled hornín zaradili [9] do novo zavedenej čertežickej 
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jednotky. [1] a [10] považujútenko-doskovité celistvé vápence vrchných častí pieninského 

súvrstvia vystupujúce v okolí Milpoša za najstaršie horniny šarišskej jednotky.  

 

Záver 

Práca bola zameraná na štúdium jursko-kriedových sedimentov bradlového pásma v 

okolí obce Milpoš vseverovýchodnej časti Slovenska. Výsledky poslúžili pre biostratigrafiu 

sedimentov ainterpretáciu podmienok ich ukladania. Boli indikované kimeridžská zóna 

Moluccana a spodnovalanžinská zóna Calpionellites. Štandardné mikrofácie (SMFs 2,3) sú 

typické pre faciálne zóny (FZs2, 3), t.j. prostredia svahového okraja až hlbšieho šelfu. Sled 

sedimentov na profile Milpoš poukazuje skôr na tektonické zblíženie dvoch bradiel, ktoré 

môžu, ale aj nemusia patriť jednej sukcesii. Na základe charakteru tektonicky spojených 

uloženín sa môže jednať o šupiny pieninskej a subpieninskej (niedzickej sukcesie) ležiace 

uprostred mladších členov šarišskej jednotky. 
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Abstract 

Skarnoid calc-silicate xenoliths composed of anorthite, clinopyroxene and Mg-Al spinel were discovered 

in the alkali basalts quarry of Čamovce (Southern Slovakia) and are characterized by randomly oriented 

tschermakite pseudomorphs replaced by olivine, spinel, and plagioclase. Pyroxene compositions plot along 

continuous mixing line extending from nearly pure diopside-augite towards a Ca(Fe3+Al)AlSiO6 endmember with 

an equal proportion of VIAl3+ and Fe3+. The AlFe3+-rich pyroxenes originated during the interaction with 

carbonate-aluminosilicate melt. Forsterite (Fo72–83) and Fe3+-rich ilmenite crystallized from the melt, leaving 

behind the residual calcic carbonate with minor MgO (1–3 wt%). Euhedral aragonite and apatite embedded in 

fine-grained calcite or aragonite groundmass indicate slow crystallization of residual carbonatite around the 

calcite-aragonite stability boundary. Olivine-ilmenite-aragonite-calcite thermobarometry returned temperatures 

of 770–860 °C and pressures of 1.8–2.1 GPa, whereas plagioclase-amphibole thermobarometer yielded 781±13 

°C and 2.05±0.03 GPa. 

 

Keywords: xenolith; kushiroite; esseneite; melilite; alkali basalt; Carpathians 

 

Introduction and Objectives 

Esseneite is a rare mineral of the pyroxene group with an ideal formula CaFe3+AlSiO6, 

which has been for the first time described from pyrometamorphic rocks (paralavas), i.e. fused 

sedimentary rock adjacent to naturally burned coal seams [1], it is considered predominantly a 

high-temperature product originating in strongly oxidizing conditions in natural or 

anthropogenic places of coal burning. Extremely high content of Al in the Ca-pyroxene is 

concentrated in Ca-Tschermak’s molecule, kushiroite, CaAlAlSiO6, the aluminian analogue of 

esseneite. The mineral initially described as Ca-Tschermak-rich (CaTs) pyroxene [2] was 

confirmed in the Allende and Murray carbonaceous chondrite meteorites [3], where the 

pyroxene contains the highest CaTs component yet reported among natural pyroxenes. 

Although the CaTs component is stable under high-pressure conditions [4], it also crystallizes 

metastably in low-pressure conditions from the refractory melt of solar nebula [5]. Here, we 

report on rare Al-rich pyroxenes from skarnoid xenoliths included in basaltic lava flow near 
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Belina Hill near Fiľakovo, Southern Slovakia. We provide detailed mineralogical description 

of the associated paragenesis with the aim of reconstructing the thermal history and origin of 

the rocks described for the first time in the Carpathian realm. 

 

Materials and methods 

A total of eight xenoliths were studied. The samples have been described 

macroscopically to define structures, signs of interaction with basalt host and the presence of 

secondary alteration and/or weathering. After this, thin sections were prepared and inspected 

under transmitted light microscope to provide a general petrographic description and 

identification of the areas or mineral grains suitable for electron probe micro-analyses (EPMA), 

back-scattered electron imaging (BSE) and energy-dispersive X-ray mapping (EDSM). 

Internal textures in 3D space have been visualized using an industrial micro-computer 

tomograph (micro-CT) v|tome|x L 240 maintained at the Institute of Earth Sciences SAS in 

Banská Bystrica. Data processing was performed using the HP Z820 workstation equipped 

with two eight-core processors and the VGStudio MAX 2.2 software. EPMA, BSE and EDSM 

studies were carried out using a CAMECA SX-100 electron microprobe (State Geological 

Institute D. Štúr, Bratislava, Slovakia), with the following analytical conditions: acceleration 

voltage of 15 kV, beam current of 20 nA and electron beam focused to 3–5 µm. The EMPA 

was calibrated using the following standards: Si (TAP, Kα, wollastonite), Al (TAP, Kα, Al2O3), 

Ca (LPET, Kα, wollastonite), Fe (LLIF, Kα, fayalite), Ti (LPET, Kα, TiO2), K (LPET, Kα, 

orthoclase), Na (TAP, Kα, albite), Mg (TAP, Kα, forsterite), Mn (LLIF, Kα, rhodonite), Cr 

(LLIF, Kα, Cr), Ni (LLIF, Kα, Ni), V (LLIF, Kα, V), Zn (LLIF, Kα, willemite). In addition, Sr 

(LPET, Lα, SrTiO3) and S (LPET, Kα, baryte) were measured in carbonates. Qualitative and 

quantitative filters have been applied to exclude erratic EPMA analyses and reduce data 

scattering. The confocal Xplora Raman spectrometer from Horiba Ltd. (Kyoto, Japan) was 

used for spectroscopic characterization of carbonates in cooperation with SAV in Bratislava. 

 

Results and discussion 

Structure, petrology, and mineralogy 

Xenoliths studied are fragments, 5-20 cm in diameter, with sharp contacts with the 

basalt host. In cm-scale, xenoliths exhibit banded gneissic texture with recurrent, 

compositionally contrasting, non-penetrative and anastomosing bright and darker layers. The 

fabric revealed by CT scanning is in the first cross-section anisotropic, dominantly planar, with 

local ophtalmitic (podiform) structure. Microscopic observations revealed that the flattened, 
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plan-parallel mafic spindles extending across whole xenoliths are composed of clinopyroxene 

aggregates and randomly oriented, elongated olivine crystals. The plagioclase-rich parts are 

dominated by coarse grained plagioclase with isolated clusters of clinopyroxene and spinel. 

Carbonates are also locally abundant. The columnar olivine occurs dominantly in mafic layers, 

but it also occurs in plagioclase layers in some xenoliths. 

Plagioclase-rich layers are composed of An93-100 anorthite, whereas plagioclases in 

mafic spindles vary from anorthite cores to bytownite (An89-85) rims in contact with olivine 

aggregates. The plagioclase of Ab58-64 composition occurs in the proximity of carbonate pockets 

and clusters in mafic spindles and similar composition (An57-86) was recorded in plagioclase 

inclusions in olivine and diopside-augite hosts. Interstitial plagioclases vary from An67 

andesine to An37 oligoclase. Plagioclase composition in pseudomorphs (also called 

“phantoms”) varies from An96 anorthite to An53 labradorite. Pyroxenes in mafic spindles 

correspond to the diopside-augite series. In contrast, pyroxenes from plagioclase-rich layers 

cover the range from common Ca-Mg-Fe clinopyroxenes of diopside-augite series to kushiroite 

(CaAl[AlSiO6]) and esseneite (CaFe3+[AlSiO6]) series, creating a continuous mixing trend 

from the QUAD diopside to a component with approximately equal proportion of kushiroite 

(up to 51 %mol) and esseneite molecules (up to 53 %mol). The Al, Fe3+-rich pyroxenes rarely 

contain melilite inclusions with the prevalence of ferro- and alumo-åkermanite (45-83 mol%) 

molecule over gehlenite. The olivine is present in pyroxene rich layers. The crystals have a 

columnar, elongate habit, and can reach lengths of several millimeters. Their composition is 

within the Fo66-88 compositional range, with ideal negative Fe-Mg (r2 = 0.99) and strong 

positive Fe-Mn (r2 = 0.76) correlations, indicating a dominant fayalite-forsterite and fayalite-

tephroite solid solution trend. No significant difference in composition has been observed 

between olivines in pseudomorphs (Fo85-Fo88) and the ones associated with ilmenites in 

carbonate pockets (Fo79–Fo81). 

An amphibole was detected in one pseudomorph as irregular grain within the interstitial 

plagioclase. The Mg/(Mg+Fe2+) ratio (0.86–0.93), low Si contents (6.14 and 6.20 apfu) and 

strong Al3+ predominance over Fe3+ in the octahedral site is diagnostic of tschermakite. 

Carbonates are present as clusters and pockets interconnected by thin veinlets with the same 

composition. Raman spectroscopy confirmed the presence of aragonite crystals embedded in 

calcite groundmass in three out of eight investigated xenoliths. Spinel-group minerals are 

composed of a solid solution series among three endmembers: spinel s.s. MgAl2O4 (max. 76 

mol%), magnetite FeFe2O4 (max. 75.5 mol%) and hercynite FeAl2O4 (max. 46.5 mol%). 

Ilmenite occurs in mafic spindles in the proximity or direct contact with olivine crystals 
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protruding into carbonate clusters. 

Pressure and temperature constrain 

The olivine-ilmenite thermometer [6-7] was applied to a total of 44 ol-ilm pairs with 

temperatures calculated for given pressures of 1 and 2 GPa. This thermometer is univariant, 

and the application of one (or multiple) barometers is required for a more precise pressure 

estimate. In our case, the necessary constraint is provided by the calcite-aragonite stability 

boundary, which defines the lower limit for crystallization PT conditions. It may be argued that 

the aragonite and calcite are not very reliable minerals for the estimate of pressure, as aragonite 

can crystallize in metastable conditions; however, in this specific case, the presence of 

tschermakite touching interstitial plagioclase, suitable for the application of the barometer of 

[8] returned 781±13 °C and 2.05±0.03 GPa (Figure 1), which is very consistent with the 

estimated olivine-ilmenite and calcite-aragonite thermobarometry. The estimated PT 

conditions are falling well inside the garnet stability field, so garnet should be expected, but it 

is absent. The presence of esseneite and kushiroite with melilite inclusions is suggesting high 

CO2 partial pressure, low SiO2 activity and strongly oxidizing conditions, in which the high 

Al, Fe pyroxenes are formed at the expense of the garnet [9-12]. 

 

 

 
Fig. 2. PT estimates of xenoliths from Čamovce Olivine-ilmenite thermometry [6-7] combined with calcite-

aragonite phase transition (black square) and amphibole-plagioclase barometry (blue square) [8] for calc-silicate 

xenoliths from Čamovce 

 

 



 

1012 
 

Conclusions 

The macroscopic fabric of xenoliths is reminiscent of mylonitized micro-migmatites. 

The presence of Al,Fe3+-rich pyroxenes with melilite inclusions testifies a thermo-

metamorphic interaction of xenoliths with strongly oxidizing carbonate-aluminosilicate melt 

with decreased 𝑎𝑆𝑖𝑂2
. 

The olivine-ilmenite-aragonite-calcite and plagioclase-amphibole thermobarometers 

returned temperatures within the 770-860 °C range and pressures between 1.8 and 2.1 GPa, 

corresponding to depths of 60–70 km assuming lithostatic load. 
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Abstract 

Chrysoberyl and its gemmological varieties (alexandrite and cat’s eye chrysoberyl) are gemstones of high 

demand; therefore, they are subjected to numerous substitutions by other materials and synthetic analogs. Micro-

Raman spectroscopy is a rapid method that allows to identify a mineral, make a qualitative assumption about its 

chemical composition, and distinguish the type of tiny mineral inclusion present. The research was focused on 

micro-Raman spectroscopy application on chrysoberyl identification, differentiation between its varieties, 

detection of synthetic analogs, and inclusion analysis. Alexandrite variety can be identified due to the broad 

luminescence band that ranges from 640 to 790 nm. Synthetic alexandrite has nontypical bands 710 – 730 nm 

region. Inclusions of rutile can be distinguished by a broad band 580 – 640 cm-1 in Raman spectrum. Raman 

spectroscopy is a prominent tool for gemmology as it is non-destructive, contactless, and requires no sample 

preparation. 

 

Keywords: chrysoberyl; alexandrite; Raman spectroscopy; gemmology; luminescence  

 

Introduction and Objectives 

Chrysoberyl (BeAl2O4 ideally) is an orthorhombic mineral that is widely used as a 

gemstone because of its unique optical properties. Common chrysoberyl is mostly yellow, 

however, alexandrite (Cr-bearing variety of chrysoberyl) obtains different colors depending on 

the source of light, giving the name to the alexandrite effect [1, 2]. Under daylight, alexandrite 

looks green and under incandescent light, it turns red. The other variety of chrysoberyl is cat’s 

eye or cymophane. Chatoyancy (or cat’s eye effect) occurs when a band of light is reflected 

from a series of thin inclusions (needle-like crystals or hollow tubes) which are parallel to each 

other. 

Alexandrite is widely used as a gemstone. The price for a stone of the highest quality 

can rival diamonds, sapphires, and emeralds. Because of the high demand for this stone, there 

are numerous imitations and synthetics. The non-destructive identification method is the key 

to natural alexandrite gemstone identification. 

The use of micro-Raman spectroscopy as a state-of-the-art gemmological identification 
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tool has largely increased over the last few years. This method is non-destructive and 

contactless. Additionally, the analysis can be conducted on both loose and mounted gemstones 

and no specific sample preparation is needed. The low amount of material and short 

measurement time is required to obtain a reliable result. Micro-Raman spectroscopy can cope 

with the next gemological tasks as an express identification of minerals, evaluation of the 

composition, provenance, and genesis of a gem [3]. 

The goal of this work is to evaluate micro-Raman spectroscopy (both classic Raman 

spectra 100 – 4,000 cm−1 and luminescence spectra 100 – 10,000 cm−1) as a possible tool for a 

detailed, non-destructive, and fast characterization of chrysoberyl and its gemological varieties 

alexandrite, cymophane (cat’s eye chrysoberyl), synthetic alexandrite and common 

chrysoberyl from various localities. 

 

Materials and methods 

The studied chrysoberyl and its gemological varieties samples are mainly cut gemstones 

from different localities all over the world. Studied samples include: CbSyn1 – synthetic 

alexandrite highly doped with chromium to make the desirable alexandrite effect more distinct; 

MMars – natural translucent chrysoberyl of pale-yellow color from the Maršíkov pegmatite 

(Czech Republic); CbMal – natural, highly included chrysoberyl with a slight alexandrite effect 

from the type locality of world-known alexandrites – Malyshevo deposit (Russia); CbZlt –

natural yellow transparent chrysoberyl without a visible alexandrite effect from an unknown 

locality; CbIn2 – pale green moderate included chrysoberyl with a weak alexandrite effect from 

India; CbBraCat –cat’s eye variety of chrysoberyl from Brazil. 

Micro-Raman analyses of samples in a random orientation were performed on the 

LabRAM-HR Evolution (Horiba Jobin-Yvon, Longjumeau, France) spectrometer system with 

a Peltier cooled CCD (charge-coupled device) detector and Olympus BX-41 microscope 

(Department of Geological Sciences, Masaryk University, Brno, Czech Republic). Raman 

spectra were excited by a blue diode laser (473 nm) with a power of 2.5 mW in the range of 

100–4,000 cm−1 and 100-10,000 cm−1 were collected from each stone using a 50× objective. 

The acquisition time of 30 s and 5 s per frame respectively and two accumulations were used 

to improve the signal-to-noise ratio. 

The Raman spectra were also obtained using a Thermo Scientific DXR3xi Raman 

Imaging microscope at the Slovak National Museum – The Natural History Museum in 

Bratislava, Slovakia. Several lasers were used during the study, mainly a 532 nm doubled Nd: 

YVO4 DPSS excitation laser and a 633 nm He-Ne laser, 100 x objective, a 25 μm confocal 
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pinhole, and an EMCCD detector. Spectra from the studied mineral phases were acquired at a 

laser power of 10-20 mW between 0.5 and 2 s (20 scans for a cycle). 

Raman spectra were processed in Seasolve PeakFit 4.1.12 software. Raman bands were 

fitted by Lorentz function with automatic background correction and Savitzky–Golay 

smoothing. 

 

Results and discussion 

The most intensive bands in the obtained Raman spectra can be assigned to the next 

values: 343 – 349 cm–1, 471 – 478 cm–1, 674 – 676 cm–1, 707 – 708 cm–1, 776 – 777 cm–1, and 

926 – 931 cm–1. The Raman bands of chrysoberyl were determined according to Burstein 

(1989) [4]. The Raman 241, 708, and 776 cm–1 bands belong to Ag symmetry, 438, 648, and 

820 cm–1 bands belong to B1g, 328 and 931 cm–1 bands belong to B2g; 477, 564, and 675 cm-1 

bands belong to B3g symmetry (Tab. 1). The measured values deviate up to 3–8 cm–1 from the 

published data [4]. The position of bands of the studied samples are similar and corresponds to 

chrysoberyl from the RRUFF database (R080110 [5]), which indicates that all the samples are 

chrysoberyl (Fig. 1.). 

 

Tab. 1. Raman shifts (cm–1) of Raman–active bands in the studied sample Assignment of chrysoberyl and 

its varieties were made according to Burshtein et al. (1989) [4] 

 

Symmetry Vibrations 

Synthetic 

alexandrite 

(CbSyn1) 

Natural 

chrysoberyl 

(MMars) 

Natural 

alexandrite 

(CbMal) 

Natural 

chrysoberyl 

(CbZlt) 

Natural 

alexandrite 

(CbIn2) 

Ag 
Lattice 

vibration 
241    240 

B2g 
Lattice 

vibration 
 343 348 349 347 

B1g 
Lattice 

vibration 
 438 443 437  

B3g 
Lattice 

vibration 
478 471 475 474 477 

B3g 
Bending 

vibration 
    564 

B1g 
Bending 

vibration 
 648 654   

B3g 
Bending 

vibration 
676   674 675 

Ag 
Stretching 

vibration 
  708 707 708 

Ag 
Stretching 

vibration 
777 771 776 776 777 

B1g 
Stretching 

vibration 
  820   

B2g 
Stretching 

vibration 
931 926 930 929 931 
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Fig. 1. Raman spectra of chrysoberyl and its gemological varieties 

 

The luminescence spectrum of three chrysoberyl samples (CbSyn, CbMal, CbIn) 

comprises broad bands in the range of 640 to 790 nm and look very similar (Fig.2.). The best-

resolved luminescence bands at 647, 655, 660, 668, 680, 690, 696, 705, 710, and 716 nm were 

assigned to Cr3+ [6]. However, the spectrum of the CbZlt sample noticeably lacks any 

distinguishable bands in the luminescence area. This means, there is no detectable chromium 

present in this sample and chrysoberyl cannot be called alexandrite. Additionally, spectra give 

information regarding the qualitative chemical composition of samples.  

 

 

 
Fig. 2. Luminescence spectra of chrysoberyl and its gemological varieties 
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Synthetic alexandrite (CbSyn1) displays some bands in the 710 – 730 nm region, which 

are not observed in natural alexandrite. The presence of these bands, therefore, can be possible 

indication of the synthetic origin of alexandrite. 

The spectrum of cat’s eye variety of chrysoberyl from Brazil (sample CbBraCat1) does 

not full match with the reference spectrum of chrysoberyl from the RRUFF database 

(R0801100 [5]) (Fig. 3.). A broad band in 580 – 640 cm-1 does not correspond to any band on 

the reference spectrum. However, after checking the position of the unknown band, the 

received area perfectly fits with a rutile spectrum (R050417 [5]). Eventually, complex spectrum 

of chrysoberyl also provides information about the type of inclusion that produce chatoyancy. 

 

 

 
Fig. 3. Raman spectra of cat’s eye variety of chrysoberyl with rutile inclusion 

 

Conclusion 

The present research demonstrates that micro-Raman spectrometry is a prominent tool 

for an express, completely non-destructive, and contactless investigation of chrysoberyl and its 

gemological varieties. Micro-Raman spectroscopy gives an opportunity for mineral 

identification, differentiation between varieties (chrysoberyl or alexandrite), qualitative 

chemical composition (presence of Cr evidenced by luminescence spectra), detecting synthetic 

analogs (nontypical bands in 710 – 730 nm region.), and identification of the inclusions (rutile 

in cat’s eye). 
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Abstract 

The Ozren ophiolite complex (OOC), which belongs to the Central Dinaric Ophiolitic Belt (CDOB), is 

the second largest ophiolite complex in Bosnia and Herzegovina. This contribution comprises geological and 

mineralogical-petrographical descriptions of representative rocks of the OOC. Ultrabasic rocks, such as lherzolites 

and harzburgites are the main lithological types of the mantle rocks. One of the most important characteristics of 

the OOC peridotites are cross-cutting dykes of gabbros, micro-gabbros, gabbro-pegmatites, dolerites and basalts. 

One plagiogranite intrusion body was found in peridotite. Such an association of ultrabasic and basic rocks could 

indicate percolating gabbroic magmas through the peridotites. Rare amphibolites most likely indicate 

metamorphic sole of an ophiolitic thrust sheet. 

 

Keywords: petrograph; ophiolite; ultrabasic/basic rocks; plagiogranite; amphibolite 

 

Introduction and Objectives 

The Ozren ophiolite complex (OOC) belongs to large Dinaride ophiolite belt which is 

also alternatively called Western Vardar Ophiolitic Unit, for distinguishing of these ophiolites 

from the Eastern Vardar Ophiolitic Unit. Differences in petrological-geochemical 

characteristics between the Dinaride and Vardar zone belts have been used to emphasize the 

origin of two belts in different ocean basins. At the same time, some authors are adherents of 

a single ocean model for the origin of both belts [1 and references therein].  The Dinaride 

ophiolite belt stretches from Zagreb in Croatia, across northern and central Bosnia to southern 

Serbia, with further prolongations to the Hellenides. Six ophiolite complexes can be 

distinguished in Bosnia and Herzegovina, and one of them is the OOC. The OOC as the second-

largest ophiolite complex has about 300 km2 [1 and references therein]. 

The first geological investigations of the ophiolite complexes in Bosnia and 

Herzegovina began in the late 19th century but the first more detailed research of this complex 

was conducted in the 1960s by Trubelja and Pamić [in 1]. Considering that newer scientific 

research papers about the OOC don't exist, we report scientific papers of the neighbouring 

Krivaja-Konjuh ophiolite complex [2-3] (Fig. 1). 
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Fig. 1. Geographical map of the Ozren ophiolite complex with sample locations [4] 

 

The geological setting of the Ozren ophiolite complex is similar to other ophiolite 

complexes in the Dinaride ophiolite belt but it also has some specifics. However, recently no 

modern published geological map of the OOC is available, only large scale map 1:100 000 of 

the wider area of the OOC. Here ultrabasic rocks predominate showing a few occurrences of 

basic rocks without a more detailed relationship between them. It is known that individual 

ophiolite complexes, although they follow one another in the same orogenic belt, might have 

formed in different oceanic geotectonic environments. Our contribution includes introductory 

geological and mineralogical-petrographical characterization of the OOC representative rocks. 

 

Materials and methods  

The field activities from the OOC in October 2021 included representative sample 

collection, meso-structural measurements of the rock position, lithological documentation of 

the outcrops and profiles including available borehole cores. Such details will contribute to 

preparing a more detailed geological map of the OOC. 

The mineralogical composition of the investigated rocks was determined from polished 

sections by transmitted and reflected light microscopy. Representative minerals have already 

been confirmed by EPMA and will be presented in the next publications. 

 

Results and discussion 

Petrography of ultrabasic rocks 

Macroscopic rock description from field 
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This complex is mainly composed of ultrabasic rocks: lherzolites and harzburgites, and 

products of their alteration – serpentinites. Dunite, wherlite and pyroxenite dykes are 

subordinate. Lherzolites and harzburgites make the main part of the OOC, especially in the 

northern and central parts of the investigated field area including the highest Ostravica and 

Gostilj peaks of the Ozren Massif. Occasionally observable mesoscopic banding represents the 

relic magmatic structure defined by alternating Ol and Px-rich layers. Massive peridotites 

consist of porphyroclastic Px which are surrounded by fine-grained schistose serpentinitic 

matrix. Cross-cutting dykes of gabbros, dolerites and basalts are typically massive, only locally 

showing mylonitization signatures e.g. the mylonitic foliation and rotated mineral 

porphyroclasts. Rare massive gabbros are known only from a borehole. These rocks also occur 

in ophiolitic breccias together with reddish radiolaritic sediments. Fault zone breccias cross-

cutting the OOC are also characteristic due to younger tectonic overprint.  

Microscopic description of rock textures 

a) Harzburgites 

Harzburgites build the highest peak of the Ozren Massif - Velika Ostravica. Olivine 

predominates in the serpentinized matrix (55%). They contain about 35% of Opx and ~ 5% of 

Cpx. Anhedral Opx porphyroclasts have a grain size of 1-5 mm. Clinopyroxene is ingrowing 

Opx or Ol matrix and it often follows Ol-Opx boundaries. Clinopyroxene exsolution lamellae 

in deformed Opx porphyroclasts are characteristic. Spinel occurs in the form of anhedral grains 

(Fig. 2). Magnetite is another accessory mineral. 

 

 

 
Fig. 2. Harzburgite microscopic images - A) plane polarized light (PPL), B) cross polarized light 

(XPL) 

 

b) Lherzolites 

Lherzolite from Gostilj Hill is composed of Ol (55%), Opx (~ 25%) and Cpx (15%). 
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They show 30-40% of serpentinization. Anhedral Opx porphyroclasts have Cpx exsolution 

lamellae. Similarly, rare porphyroclastic Cpx contains Opx exsolution lamellae. Late magmatic 

Cpx and Opx aggregates are ingrowing the Ol matrix and these are also surrounding Opx 

porphyroclasts. Spinel and Mag are immersed in the Ol matrix (Fig. 3). 

 

 

 
Fig. 3. Lherzolite microscopic images - A) plane polarized light (PPL), B) cross polarized light (XPL) 

 

Petrography of basic rocks 

Macroscopic rock description from field 

The ratio between ultrabasic and basic rocks is approximately 9:1. Basic rocks are 

represented with dykes of gabbroic rocks (coarse to medium-grained gabbro, less gabbro-

pegmatite, and rare troctolite), dolerites and basalts. Most dykes have a discordant relationship 

to the peridotite structures. The relationship of massive gabbro to peridotite is unknown 

because their contact was not captured in a borehole. 

Microscopic description of rock textures 

a) Gabbro 

Gabbro from borehole contains porphyric Pl, Cpx, green Amp1 as the primary 

magmatic minerals. Pyroxene and Amp1 grains are partially replaced by Chl and secondary 

bluish Amp2 needles. Plagioclase is partially altered. The accessory mineral is Ilm. The texture 

is ophitic. Estimated modal magmatic composition is Pl ~ 35 %, Px + Amp1 ~ 60 % and 

accessory minerals ~ 5% (Fig. 4). 

Gabbros from ophiolitic breccia have coarse grained Pl and Px. Exsolution lamellae in 

Px and kink-banding are characteristic features from subsolidus magmatic conditions. 
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Fig. 4. Gabbro microscopic images - A) plane polarized light (PPL), B) cross polarized light (XPL) 

 

b) Dolerite  

Most dolerites are composed of Cpx, Amp and Pl but here we present an exceptional 

example of an Ol-dolerite dyke cross-cutting peridotite. It has well preserved magmatic ophitic 

texture composed of Ol, Opx, Cpx, Amp, Pl and Ilm. Pyroxenes and amphiboles are weakly 

chloritized and Ol is serpentinized (Fig. 5). Accessory minerals are Mag, Ilm, Ap and rare Zrn.  

 

 

 
Fig. 5. Ol-dolerite microscopic images - A) plane polarized light (PPL), B) cross polarized light (XPL) 

 

c) Basalt 

Basalt has ophitic texture, defined by fine-grained prismatic Pl, Px and Amp. Chlorite 

and Amp2 occur along grain boundaries of Px and Amp1. The accessory mineral is Ilm. 

Other lithological members of the OOC 

A rare plagiogranite intrusion in peridotite is composed of Qz, Pl and needle-like 

aggregates of Amp. Amphibolites were found only at one locality so far and these are composed 

of oriented Amp and Pl in the metamorphic texture. The whole OOC is surrounded by 

sedimentary rocks of the Jurassic-Cretaceous and Neogene ages. 
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Mineral abbreviations in text and figures: Ab-albite, Amp-amphibole, Ap-apatite, Chl-chlorite, 

Cpx-clinopyroxene, Ilm-ilmenite, Mag-magnetite, Ol-olivine, Opx-orthopyroxene, Pl-

plagioclase, Px-pyroxene, Zrn-zircon [5]. 

 

Conclusion 

The field study revealed that the largest part of the Ozren ophiolite complex is built of 

serpentinized peridotites (90%). Most of the peridotites are harzburgites (Ol, Opx, ±Cpx, Spl, 

Mag) and lherzolites (Ol, Opx, Cpx, Spl, Mag). Plagioclase occasionally appears in peridotite. 

Cross-cutting dykes of gabbros, micro-gabbros, gabbro-pegmatites, dolerites, basalts, and rare 

troctolite appear to be a special feature of these peridotites. The composition of basic rocks can 

be defined by the different percentage of Pl, Px, primary Amp, ± Mag, accessory minerals and 

secondary Amp and Chl. Such an association of ultrabasic and basic rocks could indicate 

percolating gabbroic magmas through peridotites. We determined one plagiogranite intrusion 

body in peridotite. An important discovery was the ophiolitic breccia horizon on the top of the 

serpentinized peridotite. This breccia is composed of 1 cm - 10 m fragments of all lithological 

types of the OOC, including reddish radiolarites. Massive gabbroic rocks only occur in the 

eastern part of the OOC which were determined in a borehole. They are covered with Neogene 

sediments and deeper Jurassic-Cretaceous carbonates. Rare amphibolites may indicate 

metamorphic sole of an ophiolitic thrust sheet. These preliminary results shed light on the 

lithology and petrography of the OOC and have arisen problems for our further research.  
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Abstract 

Semi-automatic identification of mosquito breeding sites based on high-resolution LiDAR data 

Mosquito flood species are linked to regular floods, which also occur in the Morava and Danube river 

basins. Mosquito breeding sites are mainly formed in abandoned arms (channels) and other terrain depressions 

created by the river in the past. By regular monitoring of these breeding sites, we can prepare for abatements 

against mosquito larvae. The aim of the paper is a semi-automatic classification of mosquito breeding sites in a 

floodplain using high-resolution LiDAR data. In the first step, an algorithm for automatic depression delineation 

was used. In the second step, these depressions were corrected using additional layers - orthophoto maps, layers 

of slope and curvature. In the last phase, we verified the breeding sites by field research. Through these consequent 

steps, we have obtained a layer of potential mosquito breeding sites, which is ready for use in mosquito larvae 

monitoring and abatements. 

 

Keywords: LiDAR; DTM; mapping; mosquito breeding sites; Morava River; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Na území Slovenska je známych približne 50 druhov komárov [1]. Komáre patria do 

radu dvojkrídlovce a čeľade komárovité a patria medzi hmyz s úplnou premenou (štyri 

vývojové štádiá). Živia sa nektárom z rastlín a samice komárov sajú krv, čo môže byť pre 

človeka nebezpečné, pretože sa pri saní krvi môžu na hostiteľa preniesť rôzne patogény– zo 

známych   napr. Plasmodium falciparum (Welch, 1897), čí vírusy z rodu Flavivirus. Najväčšie 

druhové zloženie dosahujú komáre na Slovensku na nivách (najmä nížinatých) riek, medzi 

ktoré patrí aj rieka Morava a Dunaj [2]. Dôležitým faktorom pre výskyt týchto druhov je 

existencia pravidelných záplav (Obr. 1), ktoré vedú k premnoženiu niektorých druhov tzv. 

kalamitných komárov. Počet generácií komárej populácie v rámci jedného roka spravidla 

koreluje s počtom záplav na danom území. Kalamita komárov predstavuje pre obyvateľov 

každoročný problém, proti ktorému sa snažia bojovať rôznymi prostriedkami. 

Základným predpokladom úspešného zásahu proti komárom je obmedzenie ich 

množenia. V iniciálnej fáze je najdôležitejšia správna identifikácia liahnísk komárov. Tieto sa 

vždy nachádzajú v stojatých (resp. veľmi pomaly tečúcich) vodách. Pôvod vody pritom môže 

byť rôzny: spomínaná záplavová voda, zrážková voda, voda z topiaceho sa snehu, podzemná 

voda.
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Obr. 1. Lokalita Devínske jazero v období sucha a pri záplave – infračervené spektrum satelitných 

snímok misie Sentinel-2 

 

Depresie, ktoré predstavujú potenciálne liahniská komárov vznikli v našom území 

najmä fluviálnou činnosťou. Nachádzajú sa v miestach, ktoré sa formovali hlavne pred 

reguláciou vodného toku Morava, kedy fluviálno-geomorfologické činitele mali oveľa vyšší 

vplyv ako v súčasnosti. Reguláciou sa takisto znížila úroveň hladiny podzemnej vody, čo 

prispelo k vysychaniu veľkej časti týchto foriem [3]. V skúmanom  území sa nachádzajú 

zvyšky starých meandrových zákrut, úseky starých korýt, občasné aj stále riečne jazerá. Keďže 

mnoho z nich sa ale stále nachádza na aktívnej nive, majú potenciál sa periodicky plniť 

povrchovou vodou z povodní a istý čas (niekedy aj dlhodobo) ju v sebe zadržiavať. Svoju 

úlohu tu zohráva aj úroveň hladiny podzemnej vody.  

Cieľom príspevku je identifikovať terénne depresie – potenciálne liahniská komárov na 

nive rieky Morava a v priľahlom území Bratislavy pomocou výškových dát s vysokým 

rozlíšením, ktoré vznikli metódou LiDAR. Predpokladáme, že extrémna vertikálna presnosť 

LiDARových dát na úrovni niekoľkých centimetrov dokáže pomocou GIS nástrojov 

automatickým spôsobom vyčleniť primárny súbor terénnych depresií, ktoré následnou 

kontrolou a verifikáciou v teréne možno označiť za potenciálne liahniská. 

 

Materiál a metódy 

LiDAR predstavuje dlhodobo používaný nástroj, primárne na meranie vzdialeností 

(tým pádom aj výšok), pripevnený zväčša na leteckú techniku. Laser vyžaruje fotóny, ktoré sa 

po odrazení vracajú späť cez teleskop do prístroja. Zachytené vlnové dĺžky sa potom rôznym 
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spôsobom vyhodnocujú, z čoho nám vznikajú digitálne modely sledovaných fenoménov. 

Hlavnými výhodami sú vysoká vertikálna presnosť a možnosť merania aj s vegetačným 

pokryvom, ktorý sa dá na základe vlnových dĺžok odfiltrovať [4,5]. Dáta z územia Slovenska 

nasnímané pomocou LiDARu sú voľne poskytované Úradom geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky v rámci produktu s názvom DMR5.0. Územie Slovenska je rozdelené na 

42 lokalít a výsledný produkt DMR5.0 by mal byť vyhotovený do roku 2023 [6]. Naša 

záujmová lokalita predstavuje záplavové územie popri rieke Morava od obce Sekule až po 

sútok Moravy a Dunaja. Zahŕňa aj priľahlé územia Bratislavy, na ktoré vplývajú povodne 

z Dunaja. 

Tvorba vrstvy potenciálnych liahnísk komárov prebiehala v troch fázach. Začali sme 

automatickým vyčlenením depresných foriem z DMR5.0. Na spracovanie rastra sme použili 

softvér ArcGIS Pro od spoločnosti Esri. Vzhľadom na vysokú presnosť a podrobnosť 

vstupných výškových sme využili funkciu Round down, aby boli výsledné polygóny liahnísk 

tvarovo jednoduchšie. Ako vstup do nástroja Sink, ktorá nám identifikuje depresie (respektíve 

lokálne bezodtokové areály) sme vypočítali smer prúdenia toku pomocou nástroja Flow 

Direction s algoritmom D8. Pomocou nástrojov Zonal Fill a Zonal Statistics sme z rastrov 

vypočítali minimálne a maximálne hodnoty výšok. Vzniknuté rastre sme od seba odčítali 

nástrojom Minus tak, aby maximálna hĺbka depresie bola 3 m. Výsledný raster sme 

vektorizovali pomocou nástroja Raster to Polygon. 

V druhej fáze sme výsledné polygóny začali manuálne kontrolovať a upravovať 

pomocou výškového modelu, odvodených rastrov sklonu georeliéfu a krivostí (Obr. 2). 

Z kombinácie týchto rastrov sme vedeli posúdiť, či sú formy konkávne - depresie. Skutočnú 

lokalizáciu depresie (napr. nesmela byť na zastavanej ploche a musela mať aspoň teoretický 

potenciál naplniť sa vodou) sme zároveň kontrolovali pomocou ortofotomáp. V prípadoch, 

kedy sme odhalili nepresnosti bola geometria liahnísk editovaná manuálne (napr. 

spájanie/rozdeľovanie liahnísk podľa potreby). Takto vznikli digitálne - teoretické liahniská na 

základe výškových dát a ortofotomapy. 

Poslednou fázou tvorby vrstvy potenciálnych liahnísk bola terénna verifikácia. Tento 

krok bol realizovaný v zime, kedy je vegetačný pokryv minimálny a formy v teréne sú ľahšie 

viditeľné. Liahniská sme lokalizovali pomocou pripravenej vrstvy s použitím GPS v prostredí 

Collector for ArcGIS. Ako pomocné verifikačné prvky sme využívali výskyt hydrofilnej 

vegetácie (Salix sp., Typha sp.), stopy po povodniach, vodný stav v depresiách a celkový 

kontext biotopu. V tejto finálnej fáze sme upravovali a vylučovali liahniská, z čoho nám 

vznikla vrstva potenciálnych liahnísk komárov pripravená na monitorovaciu sezónu. 
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Obr. 2. Ukážka DMR5.0 a z neho odvodených vrstiev využitých pri vyčleňovaní digitálnych potenciálnych 

liahnísk komárov: A, nadmorská výška; B, krivosť georeliéfu; C, sklon georeliéfu 

 

Výsledky a diskusia 

Pre potreby našej práce budeme analyzovať výsledky z povodia rieky Morava, ktorá 

predstavuje súdržný pás tiahnuci sa 75 km od obce Sekule po sútok Moravy s Dunajom. Zahŕňa 

16 katastrálnych území a 3 okresy. Šírka mapovaného pásu začínajúceho na brehu Moravy a 

pokračujúceho smerom kolmo na smer toku bola maximálne 6 km, minimálne 0,1 km a 

priemerne 2,5 km. Hranicu tvoril relatívny výskyt potenciálnych liahnísk, protipovodňové 

hrádze (násypy) a pohorie Malé Karpaty. 

Poloautomatickým spôsobom sme vyčlenili 2163 potenciálnych liahnísk komárov. Tie 

predstavovali teoretickú bázu odvodenú z DMR 5.0 a ortofotomapy, ktorú sme následne 

použili počas terénnej verifikácie liahnísk (Obr. 3). Po ukončení verifikácie zostalo 2041 

liahnísk s celkovou plochou približne 3700 ha. Počas verifikácie sme liahniská najmä 

vylučovali, zmenšovali a spájali. Niekedy nám pri hľadaní foriem pomohli aj miestni 

obyvatelia, ktorí rokmi vedia, kde sa periodicky vyskytujú ,,mláky”, a teda odkiaľ sa roja 

komáre. 

Pri interpretácií výsledkov je dobré poznať aj ich kontext a implikácie. Celkový počet 

potenciálnych liahnísk treba vnímať ako maximálny stav – stav pri maximálnom zatopení 

územia (tzv. „Worst case scenario“), ktorý v jednej sezóne veľmi pravdepodobne nenastane. 

Liahniská sa aktivujú záplavami, ktoré sa na Morave opakujú každoročne, no ich rozsah a počet 

je variabilný, čo má logický vplyv na početnosť aktívnych liahnísk. Plocha liahnísk je počítaná 

pri ich maximálnom naplnení vodou, pričom treba brať do úvahy to, že forma sa môže naplniť 

iba do určitého percenta svojej celkovej plochy (Obr. 3). Deklarované výsledky sú teda presné 

z hľadiska výskytu potenciálneho liahniska. Naopak, sú skôr indikačné v kontexte plochy 
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a početnosti, keďže tieto parametre sú unikátne pre každú záplavovú situáciu. Pre potreby 

monitoringu lariev je však najdôležitejší lokalizačný potenciál vrstvy potenciálnych liahnísk. 

 
 

Obr. 3. Ukážka identifikácie liahnísk pomocou ortofotomapy, digitálneho modelu a verifikácie v teréne 

 

Ukazuje sa, že dobre zvládnuté mapovanie liahnísk a v našom prípade aj využitie 

LiDARových dát v praxi môže mať priamy dopad na kvalitu života obyvateľov na územiach 

zasiahnutých periodickými kalamitami komárej populácie záplavového typu (Aedas sp., Culex 

sp.), pretože podrobne vypracovaná vrstva potenciálnych liahnísk komárov je kľúčová pre 

efektívny monitoring lariev a kontrolu populácie komárov. Preto sa na túto časť procesu 

vynakladajú nemalé finančné a personálne náklady [7]. Výdavky spojené s mapovaním bývajú 

vysoké aj kvôli potrebe zakúpenia kvalitných podkladových materiálov, čo sa nám v našom 

prípade podarilo úplne odstrániť. Presné mapovanie šetrí aj čas, napríklad v rámci monitoringu 

netreba hľadať jednotlivé liahniská po záplave podľa rôznych indikačných faktorov, ale 

monitorujúci personál má k dispozícií vo svojich mobilných zariadeniach vrstvu potenciálnych 

liahnísk, podľa ktorej vie veľmi presne (limitujúca je presnosť zamerania GPS použitého 

zariadenia), kde vodu s larvami v teréne hľadať. 

 

Záver 

Každoročné kalamity komárov v záplavovom území nížinatých riek predstavujú veľmi 

aktuálny problém, ktorý negatívne ovplyvňuje najmä bežných obyvateľov. Boj proti šíreniu 

komárov je však náročný, pretože inundačné územie býva v problematických oblastiach veľké 

a účinné zásahy proti komárom vyžadujú pravidelnosť a hlavne systematickosť. Dôležitým 



 

1031 
 

krokom v celom procese je tvorba mapy potenciálnych liahnísk komárov – miest, kde samice 

kladú vajíčka a žijú larvy. V našej práci sme s využitím detailného digitálneho modelu 

DMR5.0 a GIS nástrojov vytvorili iniciálnu digitálnu mapu potenciálnych liahnísk komárov 

v povodí rieky Morava a priľahlom území Bratislavy, ktoré patrí do povodia Dunaja. Digitálna 

mapa prešla následnou verifikáciou v teréne, kde sa jednotlivé liahniská upravovali podľa 

skutočnej situácie v krajine. Vo výsledku sme na tomto území identifikovali viac ako 2000 

potenciálnych liahnísk, ktoré sú/budú zaplavené vodou v závislosti od rozsahu povodne. 

V rámci daných povodí ide na Slovenskej strane o pravdepodobne prvý počin svojho druhu, 

ktorým sme systematicky a vyčerpávajúco pokryli dané územie. Výsledná vrstva je pripravená 

na ďalšie použitie – monitoring záplavových druhov komárov, sledovanie počtu lariev 

v jednotlivých liahniskách a prípadný zásah proti nim. Zároveň, jednotlivé liahniská budú 

naďalej pravidelne kontrolované a v ďalších rokoch je cieľom tieto liahniská rozčleniť podľa 

úrovne hladiny záplavy, ktorá dané liahnisko zaplaví. Týmto spôsobom budeme na základe 

meteorologickej/hydrologickej predpovede schopní odhadnúť rozsah potrebných kontrol 

liahnísk a zásahov proti komárom v teréne. 
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Abstract 

Analysis of divorce rates in the districts of Slovakia and Czechia during the three decades of the 

transformation period 

The goal of the paper is to briefly analyse the divorce trends of Czechia and Slovakia at the district level 

in the years 1992 to 2020. Just in the period from the 90s there became to the shifts in the economic, political and 

demographic field, in both countries. The analysis is based on the total divorce rate (per person) and the total 

divorce rate (per marriage). The basal data come from the statistical offices of both countries. The output of the 

paper is a brief assessment of changes in the divorces of Czechia and Slovakia during the transformation period 

from the 1990s to the present. 

 

Keywords: Czechia; Slovakia; district level; total divorce rate (per person); total divorce rate (per marriage) 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Intenzita ako aj štruktúry rozvodovosti manželstiev sú pomerne zriedkavo 

medzinárodne porovnávané. Ako uvádza [1, 2] alebo [3], dôvodom je zrejme pomerne ťažká 

porovnateľnosť dát v dôsledku rozličnej rozvodovej legislatívy a spoločenského nastavenia v 

jednotlivých krajinách. Dôvodom, prečo sú medzinárodné porovnania rozvodovosti zriedkavé, 

môžu byť aj rozdielnosti vznikajúce pri spracúvaní štatistík. Napriek tomu sa však 

domnievame, že porovnania rozvodovosti, najmä ak ide o susedné krajiny, sú rovnako potrebné 

ako v prípade iných demografických procesov. Takýmito krajinami sú aj Česko a Slovensko. 

K rozdeleniu krajín prišlo len pomerne pred nedávnom a časť histórie oboch územných celkov 

je spoločná. Spoločná niekoľko dekád bola aj rozvodová legislatíva. Práve z tohto dôvodu sme 

si dali v príspevku za cieľ porovnanie intenzity rozvodovosti v okresoch Česka a  Slovenska 

vo vybraných časových rezoch od roku 1992 do roku 2020. V rámci analýzy si dávame zacieľ 

odpovedať na nasledujúce výskumné otázky: Aké sú disparity v rozvodovosti na regionálnej 

úrovni v oboch krajinách? Ako sa vyvíjali priestorové disparity v oboch krajinách od začiatku 

90. rokov do súčasnosti? 

 

Materiál a metódy 

Analýzu rozvodovosti sme vytvorili na základe ukazovateľov úhrnná rozvodovosť 
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manželstva mužov a žien a úhrnná rozvodovosť. Tieto dva ukazovatele patria k tým 

najpresnejším z hľadiska demografickej analýzy rozvodovosti. Dáta pre výpočet týchto 

ukazovateľov pochádzajú zo štatistických úradov oboch krajín.  

Úhrnná rozvodovosť manželstva mužov a žien (niekde je označovaná aj ako úhrnná 

rozvodovosť manželstiev) sa počíta ako súčet vekovo špecifických mier rozvodovosti a 

vyjadruje podiel rozvodov pripadajúcich na jedného muža alebo ženu za predpokladu 

nemennej úrovne vekovo špecifických mier rozvodovosti minimálne 50 rokov a nulovej 

úmrtnosti [4, 5]. Tento ukazovateľ je analógiou ostatných transverzálnych mier ako je úhrnná 

plodnosť alebo úhrnná potratovosť. Úhrnnú rozvodovosť manželstva mužov a žien Česka a 

Slovenska sme počítali pre obe pohlavia zvlášť za časové rezy 1992 – 1994, 2000 – 2002, 2010 

– 2012, 2017 – 2019 a rok 2020. Časové rezy sme zvolili tak, aby znázorňovali začiatok každej 

analyzovanej dekády. Rok 2020 sme analyzovali samostatne, keďže ide o prvý rok po začatí 

pandémie.  

Úhrnná rozvodovosť sa počíta ako súčet redukovaných mier rozvodovosti. Vyjadruje 

priemerný počet rozvodov pripadajúcich na 1 sobáš [4, 5]. Tento ukazovateľ sme dopočítali 

len za časové rezy 2011 – 2013, 2017 – 2019 a rok 2020 sme opätovne analyzovali samostatne. 

Dôvodom takto konštruovaného výpočtu je to, že exponované sobáše1 na okresnej územnej 

úrovni sú v oboch krajinách  dostupné len od začiatku 90. rokov. Ukazovateľ je tak možné 

dopočítať len za 19 alebo 20 rokov trvania manželstva. 

Oba ukazovatele sme v prípade Slovenska počítali za okresy Bratislavy a Košíc zvlášť 

a v prípade Česka sme pracovali len s veľkým okresom Praha. Oba ukazovatele sme tiež 

spracovali do máp. Zdrojom mapových vrstiev je slovenský a český Geoportál. 

  

Výsledky a diskusia 

Okrem výrazných hodnotových rozdielov v intenzite rozvodovosti je možné si všimnúť 

v oboch krajinách a podľa oboch znázornených ukazovateľov aj východno-západný gradient 

rozvodovosti (Obr. 1 – 3). V prípade úhrnnej rozvodovosti manželstva mužov a žien (Obr. 1 – 

2) je východno-západný gradient výraznejšie pozorovateľný v prvých dvoch sledovaných 

obdobiach 1992 – 1994, 2000 – 2002, najmä v Česku. Ak sa pozrieme na úhrnnú rozvodovosť 

(Obr. 3) tento gradient je viditeľnejší viac na Slovensku. V prípade úhrnnej rozvodovosti Česka 

je skôr viditeľné, že najvýraznejšia je miera rozvodovosti v zázemí veľkých miest, v okresoch 

 
1 Ide o manželstvá, ktoré boli uzavreté pred t-i až t-i-1 rokmi, ku ktorým je možné vztiahnuť príslušné rozvody 
manželstiev s dĺžkou trvania i-rokov [4]. Napríklad ak by sme chceli vypočítať v r. 2021 redukovanú rozvodovosť 

manželstiev rozvádzajúcich sa po 10 rokoch, musíme rozvody vztiahnuť k sobášom z roku 2011 a 2010. 
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ako Praha – východ a Praha – západ. V prvom sledovanom období 2011 – 2013 tu úhrnná 

rozvodovosť presiahla 0,8 rozvodu pripadajúceho na 1 sobáš. To by znamenalo rozvod takmer 

každého manželstva. Napriek rozdielom je možné skonštatovať, že  rozvodovosť bola počas 

sledovaných období najvýraznejšia na západe krajín. Ide o okresy s veľkými mestami alebo 

o okresy, ktoré s nimi priamo susedia. Možných dôvodov prečo je v mestskom prostredí 

rozvodovosť vyššia je viac. Urbanizované oblasti sa obvykle vyznačujú nižšou mierou 

religiozity ako tie s vidieckym charakterom. Tento aspekt, je lepšie pozorovateľný na 

Slovensku. Podľa [5] stupeň religiozity vykazuje vysokú negatívnu koreláciu s hrubou mierou 

rozvodovosti aj indexom rozvodovosti. Dá sa teda konštatovať, že religiozita podstatným 

spôsobom ovplyvňuje mieru rozvodovosti. Tu je však ešte nutné podotknúť, že tesnosť 

korelačných vzťahu do značnej miery závisí od aplikovaných ukazovateľov rozvodovosti aj od 

územnej mierky, ktorú aplikujeme. Podľa [6] je vyššiu mieru rozvodovosti v mestskom 

prostredí možné pripísať aj väčšiemu množstvu príležitostí na spoznanie nového partnera. 

Mestá teda generujú viac možností pre vstup do manželstva ako vidiecke oblasti. Podľa [7] sa 

tiež uvádza, že vo veľkých urbanizovaných typoch osídlení s väčšou anonymitou, je rozvod 

považovaný za bežnú formu zániku manželstva. Zvlášť pre ženy je rozvod v priemyselno-

urbanizovaných regiónoch jednoduchší. Ako dôvod [7] uvádza lepšiu dostupnosť bývania a 

zamestnania pre ženy v týchto regiónoch. Pre severozápadné Česko s vyššou mierou 

rozvodovosti je typické aj to, že ide o oblasti s ťažkým priemyslom a špecifickou národnostnou 

aj vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva [8, 9]. Z dôvodu špecifickej národnostnej či 

vzdelanostnej štruktúra môže byť rozvodovosť v regiónoch aj nízka. Podľa [7] môže byť nižšia 

miera rozvodovosti na východnom Slovensku podmienená aj vyššou koncentráciou rómskeho 

obyvateľstva. Rómske páry žijú často bez oficiálneho sobáša a ich partnerstvá sú predovšetkým 

schvaľované komunitou.  

Druhým spoločným rysom, pre obe krajiny je pokles rozvodovosti najmä v tretej 

sledovanej dekáde (Obr. 1 – 3). V prípade úhrnnej rozvodovosti manželstva žien a mužov je 

pokles viditeľný od obdobia 2000 – 2002 (Obr. 1 – 2). Ak sa pozrieme na úhrnnú rozvodovosť 

trend je síce menej zreteľný, ale stále je možné medzi obdobím 2011 – 2013 a rokom 2020 

pozorovať úbytok okresov s rozvodovosťou nad 0,35 rozvodu pripadajúceho na jeden sobáš. 

Najvyššiu mieru rozvodovosti nad 0,6 rozvodu na 1 sobáš zaznamenávame v roku 2020 už len 

v okresoch Praha-východ a Praha-západ. Avšak, aj v týchto okresoch prišlo k poklesu 

rozvodovosti na spodnú hranicu intervalu 0,6 – 0,9 rozvodu pripadajúceho na sobáš.  

Podľa smerodajnej odchýlky úhrnnej rozvodovosti manželstva mužov a žien (Tab. 1) 

konštatujeme, že medzi prvým sledovaným obdobím 1992 – 1994 a rokom 2020 prišlo 
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k poklesu disparít v rozvodovosti medzi okresmi nielen v rámci oboch krajín, ale aj v rámci 

spoločného československého súboru. Ak sa pozrieme na smerodajnú odchýlku úhrnnej 

rozvodovosti (Tab. 2) znižovanie rozdielov v úrovni rozvodovosti môžeme konštatovať len 

v prípade českého a československého súboru. V prípade Slovenska sa rozdiely v úhrnnej 

rozvodovosti medzi okresmi od obdobia 2011 – 2013 neustále zväčšujú  

 

Tab. 1. Smerodajná odchýlka úhrnnej rozvodovosti manželstva mužov a žien 

Zdroje: [10, 11], výpočet autora 

 
 

ukazovateľ/krajina 
časové obdobie 

1992 – 1994 2000 – 2002 2010 – 2012 2017 – 2019 2020 

SR_st.dev_m 0,085 0,085 0,056 0,046 0,049 

ČR_st.dev_m 0,096 0,072 0,043 0,031 0,044 

ČSR_st.dev_m 0,134 0,110 0,064 0,057 0,059 

SR_st.dev_z 0,074 0,073 0,046 0,040 0,046 

ČR_st.dev_z 0,091 0,066 0,041 0,028 0,043 

ČSR_st.dev_z 0,134 0,109 0,065 0,061 0,063 

 

Tab. 2. Smerodajná odchýlka úhrnnej rozvodovosti 

Zdroje: [10, 11],  výpočet autora 

 

ukazovateľ/krajina 
časové obdobie 

2011 – 2013 2017 – 2019 2020 

SR_st.dev 0,065 0,069 0,072 

ČR_st.dev 0,074 0,076 0,068 

ČSR_st.dev 0,138 0,139 0,128 
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Obr. 1. Úhrnná rozvodovosť manželstva mužov v  Česku a na Slovensku v rokoch 1992 až 2020 

Zdroje: [10 – 13]  

  

 
Obr. 2. Úhrnná rozvodovosť manželstva žien v Česku a na Slovensku v rokoch 1992 až 2020 

Zdroje: [10 – 13] 

 

 
 

Obr. 3. Úhrnná rozvodovosť v Česku a na Slovensku v rokoch 2011 – 2020 

Zdroje: [10 – 13] 

 

Záver  

Z hľadiska priestorového rozloženia, zostáva v oboch krajinách vyššia rozvodovosť 

v západných častiach. Rozloženie je podmienené mnohými faktormi, napríklad charakterom 
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prostredia (mestským alebo vidieckym), religiozitou, ale aj špecifickou vzdelanostnou 

a národnostnou štruktúrou obyvateľstva. 

Z hľadiska intenzity rozvodovosti sa koncom éry spoločného Československa 

stretávame s pomerne výraznými rozdielmi v intenzite rozvodovosti medzi okresmi Česka 

a Slovenska. Následne však prichádza k postupnému stieraniu rozdielov, a to najmä v tretej 

sledovanej dekáde. Tento trend je pomerne očakávaný v súvislosti s istým dobiehaním Česka 

z hľadiska ideových a hodnotových zmien a istej „demografickej liberalizácie“ vždy výrazne 

konzervatívnejšej slovenskej populácie. Na druhej strane,  regionálne rozdiely medzi krajinami 

zostávajú naďalej pomerne výrazné. 
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[3] Mládek J. (1992) Základy geografie obyvateľstva. Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, Bratislava, SR, p. 96 

[4] Káčerová M., Šprocha B., (2020) Základy demografickej analýzy. Univerzita 

Komenského, Bratislava, SR, p. 123 

[5] Mládek J., Kusendová D., Marenčáková J., et al. (2006) Demogeografická analýza 

Slovenska. Univerzita Komenského, Bratislava, SR, p. 66 

[6] Kulu H. (2012) Popul. Space Place 18(1), p. 1 

[7] Jurčová D., Lukáčová M., Mészáros J., et al. (2006) Populačný vývoj v okresoch 

Slovenskej republiky 2005. Infostat, Bratislava, SR, p. 9 

[8] Kocová M., Kusovská M., Šídlo L. (2015) Geografické rozhledy. 24(5), p. 20-21 

[9] Pavlík Z., Kučera M., Bartoňová D., et al. (2002) Populační vývoj České republiky 1990 
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Abstract 

Analyses of public bus transport of selected regions with localization of marginalized Roma communities 

in Slovakia 

Paper deals with public bus transportation and Roma communities which are segregated from majority 

of people in towns. We try to find a correlation between public bus transport availability in terms of number of 

bus services and number of settlements of Roma communities. Results of paper are based on commercial public 

bus data and data obtained from Atlas of Roma communities, which took place in three districts of eastern part of 

Slovakia. 

 

Keywords: accessibility; public bus transportation; Roma communities; GIS 

 

Úvod a formulácia cieľov 

Aj keď sa zdá, že najaktuálnejšie analýzy v priestore Slovenska (a aj mimo neho) 

naznačujú výrazne slabšie postavenie verejnej osobnej dopravy v dopravnom správaní 

obyvateľov [1], tak napriek tomu má verejná osobná doprava pre obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít (ďalej ako MRK) relatívne dôležitú pozíciu a to najmä 

v kontexte dochádzky do zamestnania. Odkazujeme sa tak na už predošlý príspevok, kedy 

verejná osobná doprava bola tretí najvyužívanejší dopravný prostriedok obyvateľov MRK 

v súvislosti s dochádzkou do zamestnania (výsledok anketového výskumu vybraných obcí so 

zastúpením MRK) [2]. Aktuálny príspevok je tak logickým vyústením riešenej problematiky 

dostupnosti verejnej osobnej dopravy a lokalizácie marginalizovaných rómskych komunít 

vybraných okresov. 

Cieľom príspevku je tak analýza súčasnej autobusovej dopravy obcí troch 

východoslovenských okresov – Rožňava, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou.  

 

Metódy výskumu 

Výber sledovaných regiónov je čiastočne determinovaný lokalizáciou a relatívne 

vysokou mierou zastúpenia MRK [3] a tiež aj nadväznosťou na iné výskumné projekty. Atlas 

rómskych komunít na Slovensku z roku 2019 obsahuje pomerne podrobné informácie, 

z ktorých časť z nich boli využité aj v tomto príspevku. Jedná sa najmä o kumulatívny počet 
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obydlí rómskej populácie v danej obci. Jednotlivé dáta autobusovej dopravy sú spracované 

pomerne náročným procesom, vychádzajú však z komplexnej databázy spoločnosti INPROP 

[4], ktorá spravuje cestovné poriadky a tiež spolupracuje s Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja a so Zväzom autobusovej dopravy. Počet autobusových spojov, 

rovnako ako aj dopravné výkony zastávok a autobusových staníc v sledovaných okresoch sú 

uvedené k dátumu 12.11.2021. Aj napriek kvalitnej databáze autobusovej dopravy, vyplývajú 

z nej isté obmedzenia. Jedná sa najmä o obmedzenia vzhľadom na výkony jednotlivých 

zastávok, kedy sú sledované len tie zastávky, ktoré majú vychádzajúce alebo končiace spojenia 

na trase jednej linky. Ostatné zastávky v rámci tej istej linky nie sú započítané. Problematiku 

sleduje priložená schéma (obr. 1.). V analýze využívame ukazovateľ váženého priemeru počtu 

spojov, kedy bola vypočítaná relevantnosť danej zastávky (váhu reprezentoval percentuálny 

podiel zo všetkých spojov v obci) a následne vážený priemer. 

 

 
 

Obr. 1. Schéma problematiky výkonov zastávok autobusovej dopravy na príklade autobusovej linky 

(spracovanie autorom) 

 

Výsledky a diskusia 

Štatistickým spracovaním dát výkonov autobusovej dopravy zastávok v obciach 

okresov Rožňava, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou je možné sledovať výrazný počet 

spojov na relatívne krátke dostupnosti, či už cestovnej alebo časovej. V rámci sledovaných obcí 

sme nezaznamenali spoje, ktoré by sme mohli označiť ako diaľkové, resp. ich dostupnosť by 

predstavovala viac ako 240 minút alebo prejdených kilometrov. Z časového hľadiska je 

evidentné, že atraktivita časovej dostupnosti autobusovej dopravy má hranicu pri 30 minútach, 

po ktorej prekročení počet spojov výrazne klesá. Podobne ako aj v práci autorov Tesla, Horák, 

Ivan (2015) môžeme sledovať efekt vzdialenostného poklesu, tzv. distance-decay effect [5]. 
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Obr. 2. Početnosť spojení autobusovej dopravy vzhľadom na ukazovatele dostupnosti 

(databáza spoločnosti INPROP, s.r.o.) 

 

Autori Horák, Ivan, Fojtík (2015) vo svojej štúdii pripomínajú dôležitosť sledovania 

frekvencie jednotlivých spojov verejnej dopravy najmä v hodinách rannej a poobednej špičky, 

kedy zmysel toho tkvie práve vo význame dochádzky do a zo zamestnania [6]. Okrem toho 

však je potreba sledovať frekvencie spojení nielen v pracovný týždeň, ale aj cez víkend, kedy 

je verejná doprava využívaná najmä na dochádzku za službami, cestovný ruch a podobne. 

V rámci analýzy frekvencie spojov sme sa zamerali na vzťah počtu spojov, časovej vzdialenosti 

a rozdelenie podľa časových úsekov v priebehu jedného pracovného dňa za 24 hodín. Pre 

zachytenie významu dochádzky do zamestnania sme sa zamerali najmä na centrá sledovaných 

regiónov.  

Jednotlivé časové úseky veľmi jasne reflektujú potreby obyvateľstva v súvislosti s 

dochádzkou do a zo zamestnania, kedy dopravná špička odchádzajúcich spojov je v čase už od 

5:00 hodiny, vrcholí približne o 6:00 hodine a dá sa povedať, že končí o 7:00 hodine. 

Prichádzajúce spoje sú z časového hľadiska posunuté približne o hodinu, kedy práve o 7:00 

hodine ráno je najvyšší počet prichádzajúcich spojov v sledovaných autobusových staniciach. 

Kontinuálnym sledovaním v čase môžeme hovoriť o počte spojov ako o dopravnom sedle, 

resp. o spojoch vypravených mimo dopravnej špičky. Poobedňajšia dopravná špička začína už 

o 12:00 hodine a končí až pomerne neskoro, o 19:00 hodine. Mierny nárast však je 

zaznamenaný ešte v čase nočnej hodiny, kedy sa jedná veľmi často o posledné vychádzajúce 

spojenia v danom dni. Môžeme tiež sledovať približne rovnaký vývoj kriviek prichádzajúcich 

spojov autobusových staníc. Analogický vývoj početnosti spojov sa týka aj jednotlivých 

zastávok avšak s ich výrazne nižším zastúpením. 
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Obr. 3. Frekvencia spojov autobusových staníc centier regiónov podľa hodinových úsekov 

(plná čiara – odchádzajúce spoje, bodkovaná čiara – prichádzajúce spoje; databáza spoločnosti INPROP, s.r.o.) 

 

Z priestorového hľadiska sme vzťah obslužnosti obcí autobusovou dopravou 

a zastúpením MRK zachytili prostredníctvom mapového výstupu (obr. 4.). Ako už bolo 

uvedené, dominantnú pozíciu majú najmä regionálne centrá - okresné mestá a rovnako vyššie 

počty autobusových spojení majú aj mestá na hierarchicky nižšej úrovni, ako napr. mesto 

Krompachy, prípadne obce napojené na infraštruktúru ciest vyššej kategórie, napr. obce 

Čaklov, Soľ a Hlinné v okrese Vranov nad Topľou. Najväčšia miera zastúpenia MRK je práve 

v týchto mestách a vidieckych obciach. S klesajúcim počtom obydlí MRK v obciach 

jednotlivých okresov klesá aj priemerný počet spojov autobusovej dopravy, čo naznačuje určitý 

korelačný vzťah. Dôvodom môže byť niekoľko faktorov, medzi ktoré patria veľkosť obce, 

demografia obyvateľov obce, vzdialenosť obce od regionálneho centra, kvalita infraštruktúry 

a podobne. Nemyslíme si, že vyššia miera počtu obydlí MRK ma kauzálny vzťah na obslužnosť 

obcí autobusovou dopravou, sme však toho názoru, že zvýšená miera obslužnosti obce 

autobusovou dopravou môže potenciálne zvýšiť mieru flexibility obyvateľov MRK, 

zmiernenie finančného zaťaženia z hľadiska zvýšenia využívania tohto druhu dopravy, ktorý 

sa javí ako jedna z lacnejších alternatív. Vyššia miera spojenia s regionálnym centrom alebo 

s inými obcami (prekonanie priestorovej bariéry ako dôvod sociálnej exklúzie) môže prispieť 

k väčšej inklúzií obyvateľov MRK v rámci pracovného trhu, potenciálneho zníženia 

nezamestnanosti, zvýšenia finančných možností obyvateľov MRK a pod.. Dostupnosť, resp. 

nedostupnosť verejnej osobnej dopravy tak hrá kľúčovú rolu pre ľudí s rôznym 

znevýhodnením, medzi ktoré patrí aj sociálne vylúčenie [7] [8]. 
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Obr. 4. Zastúpenie MRK v obciach v súvislosti s ich obslužnosťou autobusovou dopravou 

(na základe Atlasu rómskych komunít (2019) a databázy spoločnosti INPROP, s.r.o.) 

 

Záver 

Vzťah dostupnosti (verejnej) dopravy a sociálnej exklúzie je skutočne opodstatnený, 

nakoľko sa jedná o podmienený vzťah v zmysle dostupnosti k pracovným príležitostiam, 

vzdelaniu, zdravotníckym zariadeniam, službám a podobne prekonávaním priestorových 

bariér. Význam sledovať prepojenie dostupnosti verejnej dopravy obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít a dochádzky do zamestnania bol potvrdený analýzou 

anketového prieskumu vybraných obcí Košického a Prešovského kraja, kedy postavenie 

verejnej osobnej dopravy malo relatívne dôležitú pozíciu. [2] Súčasný príspevok mal za cieľ 

podrobnejšie analyzovať dopravnú situáciu verejnej autobusovej dopravy obcí konkrétnych 

regiónov. Obslužnosť obcí autobusovou dopravou sa javí ako slabšia najmä vo vzdialenejších 

obciach od regionálneho centra. Uviedli sme však, že na ňu môže vplývať viacero faktorov, 

okrem iného aj vplyv samotných dopravcov na nastavenie početnosti autobusových spojení je 

nezanedbateľný. Okrem počtu spojov z daných obcí, prípadne z konkrétnych zastávok 

v blízkosti MRK je potrebné sledovať viacero ukazovateľov, ktoré reflektujú dostupnosť 

verejnej dopravy. Ukazovateľmi sú vzdialenosť zastávky verejnej dopravy, dostupnosť 

verejnou dopravou (vyjadrená napr. počtom zamestnávateľov z danej lokality) alebo 

vzdialenosť samotnej cesty, ktorá bola v príspevku načrtnutá. Sme toho názoru, že náročnosť 

problematiky tkvie v jej špecifickosti a je teda potrebný podrobnejší výskum jednotlivých 
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lokalít MRK, využitie GIS nástrojov s ohľadom na dostupnosť zastávok verejnej dopravy 

a rovnako tiež dostupnosť verejnou dopravou, prípadne prípadová štúdia zameraná na 

dostupnosť verejnej dopravy vybraných komunít kombinujúca kvantitatívne a kvalitatívne 

metódy. 
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Abstract 

Research of land cover changes is still important issue, which is researched by many authors. In our 

study, we focused on the Myjava region, with the main emphasis on the occurrence and monitoring of changes in 

land cover of agricultural land. The Myjava region is a typical and unique due to the occurrence of a scattered 

settlement. We focused on the period from 1958 to 2020, using four map datasets. We applied the method of 

retrospective analysis using visual interpretation of map datasets on third hierarchical level of Corine Land Cover. 

A decrease in the area of non-irrigated arable land was recorded, and an increase in the area of grassland. 

Stagnation can be observed in the case of orchards. Based on our results, it can be stated that a decrease in the 

area of agricultural land was recorded, but nevertheless the area has retained its typical character.  

 

Keywords: Land cover; Scattered settlement; Myjava region; CLC 

 

Introduction and Objectives 

Land cover is a form of description of specific and clearly defined elements that we can 

identify and locate on the earth's surface [1]. The development of geoinformation technologies, 

including new approaches and analyzes, results in an increase in the importance of research 

into various temporal and spatial changes and the documentation of the development of land 

cover. In the case of land cover, the Corine Land Cover (CLC) project has a very important 

role. This project defines land cover classes, and a methodology was developed for the territory 

of Europe [2]. The successful implementation of CLC methodology resulted in the creation of 

opportunities for analysis and evaluation of land cover [3]. Important parameter of 

understanding the changes in the land cover are analyzes that deal with changes of land use. 

These analyzes are very often used mainly in connection with the application of various 

historical statistical data, as well as topographic map data, and a higher availability of remote 

sensing data [4]. For the identification and evaluation of land cover changes, most of the remote 

sensing data are currently used, due to a number of advantages, which are mainly accuracy and 

operational availability, result in significantly more accurate and faster identification of land 

cover and land cover changes [3]. In addition to remote sensing data, it is also possible to use 
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thematic or historical maps for identification of land cover changes. Old maps are an important 

source of data, but only if these data are sufficiently detailed and accurate. In this case, it is 

possible to make a comparison of data from different time periods, which will result in the 

interpretation of the development individual elements and objects [5]. Agricultural land is an 

important element of the country - it is an essential part of agriculture. It contributes to the 

livelihood of the population, while being exposed to various factors that result in its changes. 

It consists of arable land, hop gardens, vineyards, orchards, gardens and permanent grasslands 

[6].  

The area of interest is located on the territory of the Slovak Republic, specifically in the 

Trenčín Region and the Myjava District, size of area is 21,46 km2 (Fig. 1). The dominant parts 

of area is located in the cadastre of the Stará Myjava and Brestovec, the partial areas are also 

in the cadastres of the Myjava and Poriadie. There is occurrence of a typical scattered 

settlement in the research area. 

 

 
 

Fig. 1. Area of interest Myjava region [7]  
 

The goal of this study is to analyze the occurrence of agricultural land in the Myjava 

region in the period from 1958 to 2020 on the basis of four map data sets at the third hierarchical 

level of the CLC. 

 

Materials and methods 

The following datasets were used in our research: Digital orthophotomosaic of the 

Slovak Republic from 2020, Digital orthophotomap of the Slovak Republic from 2003, Basic 

map of the Slovak Republic from 1974 and Topographic map from 1958. A retrospective 
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analysis of the input data using the visual interpretation method was applied. The starting point 

is therefore the dataset that is the most current (youngest) of the time series. This is then 

compared with the older dataset (in chronological order) and changes between these datasets 

are recorded. This procedure is repeated by analogy until a comparison is made with the oldest 

dataset used [8]. Land cover classes were identified at the third hierarchical CLC level, with 

particular emphasis on arable land, orchards and permanent grassland. The CLC methodology 

is example of combination land cover and land use. In the case of the third hierarchical level, 

it defines 44 different land cover classes [9]. 

The realization of the research task was through the geographic information system 

QGIS. 

 

Results and discussion 

The identified land cover classes at the third hierarchical CLC level on the oldest map 

from year 1958 are shown in the Fig. 2. The area of agricultural land in 1958 reached 1335,52 

ha and agricultural land occupied 62,23 % of the total area of interest. Non-irrigated arable 

lands were the dominant CLC class. 

 

 
 

Fig. 2. Reconstruction of land cover in the area of interest (year 1958 - Myjava region) third hierarchical 

level of CLC 

 

The land cover classes on the latest map from year 2020 are shown in the Fig. 3. The 
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area of agricultural land in 2020 reached 1205,83 ha (decrease of 129,69 ha) and agricultural 

land occupied 56,18 % of the total area of interest (decrease of 6,05 %). Non-irrigated arable 

lands were also the dominant CLC class. 

 

  
 

Fig. 3. Reconstruction of land cover in the area of interest (year 2020 - Myjava region) third hierarchical 

level of CLC 

 

A decrease in the area of agricultural land was recorded throughout the period under 

review (Fig. 4). The largest decrease was found between 1974 and 2003. 

 

 
 

Fig. 4. Area of agricultural land in the period 1958 to 2020 (Myjava region) area in hectares 
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In the case of individual land cover classes, a decrease in non-irrigated arable land was 

recorded during all periods; in the case of orchards (fruit trees), a decrease was recorded 

throughout the period, except in the period from 1958 to 1974. However, the changes were not 

significant - thus, stagnation can be observed. On the other hand, class grasslands, increased 

during the period under review (Fig. 5).  

 

 
 

Fig. 5. Area of agricultural land in the period 1958 to 2020 (Myjava region) area in hectares 

 

The CLC methodology, which was also used in our study, is a suitable way to analyze 

the land cover of a specific area. Its common use by other authors, such as [3], [10], [11], [12], 

[13], [14], [15]. From the point of view of the suitability of datasets for the interpretation of the 

spatial structure of land cover, a digital orthophoto is preferred as the most suitable alternative 

[10].  

 

Conclusion 

The Myjava region is specific due to the occurrence of a scattered settlement. The most 

significant losses of agricultural land occurred in the second half of the 20th century, lower 

dynamics in the 21st century. Despite the decrease, the typical agricultural character of 

landscape is still preserved (more than 56 % of the area). The collectivization of agriculture 

also occurred in this area, but the process of collectivization was delayed and insignificant. In 

our study, we documented the dominance of non-irrigated arable land with its transformation 

into permanent grasslands, a relatively stable representation of orchards (fruit trees).  
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Abstract 

Modeling of Soil Organic Carbon (SOC) stocks is a current issue in many research tasks. We applied the 

standard statistical method (Random Forest model) in the Ondavska vrchovina region. We used the layer of land 

cover and in one case, in the other case we implemented modeling without land cover, our reference framework 

was Global Soil Organic Carbon map (GSOC v1.5.0). We found out that modeling with land cover produced 

results that were more similar to GSOC v1.5.0. The results from the model without application of land cover were 

in average lower by 12,14 t/ha (+- 10,48 t/ha). In case of application land cover to the model, the results were in 

average lower by 3,21 t/ha (+/- 6,15 t/ha). Our study confirm that land cover has a impact on soil organic carbon 

stocks in the Central European region. 

 

Keywords: Random Forest; Ondavska vrchovina; Land cover; Spatial distribution 

 

Introduction and Objectives 

Soil organic carbon (SOC) is considered a very important part of the soil and represents 

a significant source of carbon [1]. In general, it can be stated that the quantity of SOC is affected 

by various factors, such as e. g. change in semi-natural and natural ecosystems, or the nature 

of tillage and the intensity of inputs, especially in terms of the use of organic-based fertilizers 

[2]. In the case of SOC stocks, it should be noted that the stocks are not static and constant, but 

are in constant motion, between different carbon sinks in terms of different molecular forms 

[1]. The total amount of SOC globally is estimated at approximately 1,500 to 2,400 Gt of 

carbon, which are located in a layer about 1 m thick. According to [3], it is estimated that SOC 

stocks in the Europe are at the level of 73 to 79 trillion tons, with more than half of these stocks 

being allocated within three countries - Sweden, Finland and the United Kingdom. The basic 

indicators influencing the amount of SOC include climatic conditions, location, relief, 

topography of the area, parent rock, land cover and various soil properties [4]. 

Land cover is a material indicator of various natural and socio-economic processes that 
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occurred on the earth's surface. The land cover is spatially divided on the basis of features 

(specifically physiognomic and also morphostructural) and at the same time shows the intensity 

and strength of the various processes and changes that have occurred in the landscape [5]. 

Changes in land cover have an impact on the amount of SOC stocks. It is estimated that during 

the last 8 000 years, there has been a decrease in the amount of carbon in the soil at the level 

of 140 to 150 Gt, which was mainly due to the cultivation of agricultural land [6]. Conversions 

of land cover between grassland  and arable land are particularly important [7]. Land cover, 

soil and climatic conditions can be considered as the main factors influencing the amount of 

SOC stocks within the Central European region [8]. 

 The Ondavská vrchovina region is a geomorphological unit in the eastern part of the 

Slovak Republic, which is characterized by a relatively diversified landscape [9]. The area of 

interest was 2 674,73 km2 (Fig. 1). 

 

 

 

Fig. 1. Area of interest Ondavská vrchovina region 

 

The goal of this study is to determine the impact of land cover on spatial modeling of 

SOC stocks and compare predicted values with SOC stocks as it was reported in the Global 

Soil Organic Carbon map – GSOC v1.5.0 for Slovakia [10]. The application of the model will 

be realized twice - once without a land cover layer and the second time with a layer of land 

cover.  

 

Materials and methods 

We applied the standard machine learning method (Random Forest model - RF) for 

predicting SOC stocks in the Ondavská vrchovina region. Principle of the RF model is in 

defining relationship between dependent variable and its spatial predictors [11]. The RF 

method is based on a set of regression trees and their subsequent branching, using a 
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combination of predictive factors [12]. The advantage of RF application is that it can be done 

via open-source tools [13]. 

RF model uses two groups of data inputs. The first  group are data on individual soil 

properties - mainly  from point observations (e. g. soil profiles). The second  group are 

independent variables describing key landscape features driving the spatial distribution of 

individual soil properties (spatial covariates) in the form of raster images.  

Set of 1 082 soil profiles from the National Agricultural Soils Inventory in Slovakia 

(from years 1961 - 1970) was taken as a source of input data on SOC concentration (%) in 0 – 

30 cm deep topsoil layer, and on additional soil characteristics necessary for calculating SOC 

stocks, so the carbon stock was first calculated and subsequently modeled [14].  Data  were 

provided by National Agricultural and Food Centre - Soil Science and Conservation Research 

Institute. Spatial covariates for the RF method were selected according to the methodological 

framework [14], and consisted of 15 individual raster coverages with spatial resolutions 20 m: 

digital terrain model (DTM), covariates from DTM (slope aspect and inclination, normal and 

horizontal curvature, flow accumulation, flow path, topographic position index (TPI), 

topographic wetness index (TWI) (multiresolution valley bottom flatness index – MRVBFI, 

stream power index (SPI), LS factor, climatic data (average annual temperature, average annual 

evapotranspiration, average annual total precipitation - provided by the Slovak 

Hydrometeorological Institute), and land cover data (provided by Soil Science and 

Conservation Research Institute). The following classes of land cover were determined: forest, 

meadows and pastures, arable land, watercourses and built-up areas. The layer of land cover 

shows the state of landscape in 1970 and was created by vectorization of historical topographic 

map. Following the methodology [14], the RF algorithm was implemented via R programming 

language code written in open-source technological platform RStudio. 

 

Results and discussion 

Result of the RF algorithm was spatial prediction model of SOC stocks (t/ha) in the 

0 – 30 cm deep topsoil layer in Ondavska vrchovina region. Predicted SOC stocks, in case of 

application of the model without land cover, ranged between 20 t/ha and 43 t/ha, with mean 

SOC stock 30,19 t/ha (Fig. 2). In case of application of the RF model with land cover, predicted 

SOC stocks ranged between 14 t/ha and 95 t/ha, with mean SOC stock 49,12 t/ha (Fig. 3). 
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Fig. 2. Spatial model of 0 – 30 cm topsoil SOC stocks distribution in soils of Ondavská vrchovina region 

Estimate based on the application of the Random Forest model without land cover 

 

 
 

Fig. 3. Spatial model of 0 – 30 cm topsoil SOC stocks distribution in soils of Ondavská vrchovina region 

Estimate based on the application of the Random Forest model with land cover 

 

The results from the models were compared to the reference SOC stocks estimates 

provided by Slovakia to GSOC v1.5.0 map [13] (Fig. 4, 5). The result from the RF model 

without land cover data was in average lower by 12,14 t/ha (+/- 10,48 t/ha). In case of the RF 

model with land cover data, the results were in average lower by 3,21 t/ha (+/- 6,15 t/ha) 

compared to GSOC v1.5.0 map (Fig. 6). 

 

 
 

Fig. 4 Histogram of difference values between GSOC v.1.5.0 map and RF model model without land cover 

data 
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Fig. 5 Histogram of difference values between GSOC v.1.5.0 map and RF model model with land cover 

data 

 

 We suggest that observed differences between the RF algorithm derived and reference 

SOC stocks estimates were due to a different spatial resolution of the inputs used in our case 

and of those used for the GSOC v1.5.0 map. The results of any SOC stock model are also 

affected by the attribute quality of the inputs used. Also, not all input layers used by authors in 

the methodology [14] were applied - due to their availability for the area of interest. The 

following studies also show a significant impact of land cover on the amount of SOC stocks 

[6], [10]. The research of the SOC stocks in the Ondavská vrchovina region was also published 

in several other studies [7], [10], [15]. 

 

 

 
Fig. 6. Comparison of GSOC v.1.5.0 map and RF model - Comparison of national contribution of Slovakia to 

GSOC v1.5.0 map with estimate of 0 – 30 cm SOC stocks in Ondavská vrchovina (difference in t/ha). 

 

Conclusion 

 In this study, we wanted to find out the impact of land cover on the magnitude and 

spatial distribution of estimated SOC values in the Ondavská vrchovina region. We compared 

the results obtained by RF algorithm with the selected reference framework (GSOC v1.5.0 

map).In the case of using the land cover layer, we found out that the resulting SOC values, as 
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well as the spatial distribution within the area of interest, are more similar to the values from 

GSOC v1.5.0 map, than in the case when the land cover layer was not used. However, further 

research is needed to identify the correct inputs that have possible a significant impact on the 

modeling results. 
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Abstract 

Vector tiles – dynamic format for creating web maps 

Along with the development of Internet technologies, web cartography is also developing. Greater 

attention was initially paid to the raster form of data. However, the success of raster data transmission later 

turned its attention to the vector format. The answer to the increase in performance as well as the volume of 

transferred spatial data in web cartography is a relatively new format - vector tiles. The main goal of this article 

is to create and present a functional web map application that displays data in the form of vector tiles and its 

functionality is designed to point out the benefits of using vector tiles. 

 

Keywords: vector tile; web map; web map tile service; MapboxVectorTile 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Súčasne s rýchlym rozvojom technológií sa rozvíja aj webová kartografia. Popri snahe 

o čo najvyšší výkon sa rozvíjajú aj možnosti objemu prenesených dát a ich forma. Do 

pozornosti vývojárov sa spočiatku dostávala najmä rastrová forma údajov. Úspešnosť prenosu 

rastrových dát ale neskôr obrátila pozornosť aj na vektorový formát. Moderná webová 

kartografia našla odpoveď na uvedené požiadavky práve vo vektorových dlaždiciach. Tie 

zachovávajú výhody vektorov ako napríklad vytváranie štýlu na základe zvoleného atribútu či 

atribútové dopytovanie [1]. 

Koncept vektorových dlaždíc je však známy už dlhšie. Jeden z prvých geografických 

systémov využívajúci vektorové dlaždice bol Canada Geographic Information System - CGIS 

(Kanadský geografický informačný systém) už v roku 1966. V sedemdesiatych 

a osemdesiatych rokoch sa technológia vyvíjala najmä v Spojených štátoch Amerických [2]. 

Vektorové dlaždice v dnešnej podobe boli prvýkrát implementované spoločnosťou Google 

v roku 2010 [3]. 

V súčasnosti vektorové dlaždice využíva niekoľko projektov. Okrem vyššie uvedenej 

spoločnosti Google, technológiu nájdeme napríklad v populárnej aplikácií OsmAnd alebo pri 

prehliadaní OpenStreetMap. Spomedzi poskytovateľov vektorových dlaždíc ako prvý 

uvedieme voľne dostupný GeoServer, ktorý generuje dlaždice vo formátoch GeoJSON, 

TopoJSON a Mapbox Vector Tile. Ďalej sú to ESRI ArcGIS Server, MapTiler či opensourcový 

PGRestAPI. Ako poslednú uvedieme spoločnosť Mapbox, ktorá však vektorové dlaždice 
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poskytuje bez poplatku len v obmedzenom množstve [4][5]. 

Webové prehliadače dnes ponúkajú príznačnejšiu podporu prenosu, správy pamäte a 

vizualizácie pre rastrové formy údajov. Medzi najpoužívanejšie štandardizované webové 

služby využívané na prenos rastrových dát patria najmä: Webová mapová služba - WMS (Web 

Map Service) a zobrazovacia služba WMTS (Web Map Tile Service). Základnou jednotkou 

rastrových dát je pixel. Každý pixel má svoju hodnotu, vyjadrujúcu príslušnú informáciu. 

Rastre sa využívajú najmä na zobrazenie spojitých javov ako napríklad sklonu georeliéfu či 

úhrnu zrážok. V porovnaní s vektorovými dátami majú rastrové jednoduchšiu dátovú štruktúru, 

a sú tak preferovanejšou voľbou na analytické operácie. Vektorový dátový model má 

geometrickú a atribútovú informáciu. Pri vektorovej forme údajov sú mapové prvky 

zobrazované pomocou geometrických prvkov. Reprezentácia založená na vektoroch nesporne 

ponúka množstvo výhod oproti reprezentácii rastrom. Medzi tieto výhody patrí možnosť lepšej 

interakcie máp, priestorová analýza, personalizácia obsahu a v neposlednom rade nižší objem 

uložených dát [6]. 

Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť a prezentovať webovú mapovú aplikáciu, ktorá 

demonštruje základné výhody vektorových dlaždíc ako sú štýlovanie alebo atribútové 

dopytovanie. 

 

Materiál a metódy 

Na prenos údajov naša webová mapová aplikácia využíva vektorové dlaždice. Tie 

možno charakterizovať ako výrez – zvyčajne v tvare štvorca. Každá dlaždica a jej prvky 

obsahujú atribútovú a geometrickú informáciu. Ku prenosu dát dochádza len v oblasti vybranej 

používateľom čo umožňuje zvýšenie výkonu aplikácie. Na rozdiel od ďalšej webovej služby – 

WFS – sme pri vektorových dlaždiciach mohli vizualizovať obsah na viacerých úrovniach 

priblíženia a využiť tak proces kartografickej generalizácie [1]. Kompletný štandard pre 

vektorové dlaždice vydala spoločnosť Mapbox (https://github.com/mapbox/vector-tile-

spec/tree/master/2.1/) spolu s vlastným formátom Mapbox Vector Tile (.mvt). Na základe 

daného štandardu; každá dlaždica by mala obsahovať aspoň jednu vrstvu, vrstva aspoň jeden 

prvok a prvok musí obsahovať pole geometrie. Každá dlaždica má pre definovanie geometrie 

svoj vlastný ľavotočivý súradnicový systém s počiatkom v ľavom hornom rohu dlaždice [7]. 
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Obr. 9. Princíp tvorby vektorových dlaždíc 

 

Vstupné dáta webovej mapovej aplikácie tvorili voľne dostupné vrstvy z 

OpenStreetMap, ktoré sme získali z portálu Geofabrik. Dostupných je 18 vrstiev vo formáte 

.shapefile spolu s príslušným súborom s informáciami o autoroch, kódovaní a podrobnými 

informáciami o dostupných vrstvách. Vo webovej mapovej aplikácií sme nevyužili všetky 

vrstvy (pretože nepotrebujeme napríklad vrstvu s plážami); pracovali sme s nasledujúcimi 

vrstvami: landuse_a, places, railways, traffic_a, water_a, waterways. Vrstvy sú typov bod, 

línia aj polygón a obsahujú najmenej tieto atribúty: osm_id, code, fclass, name. 

Všetky vrstvy sme upravili v programe QGIS. Územie sme orezali podľa okresu 

Martin. Následne sme vytvorili a publikovali vektorové dlaždice pomocou softvéru MapTiler.  

V ďalšom kroku sme dlaždice importovali do editora Maputnik, kde sme vytvorili 3 

rôzne štýly na základe príslušných atribútov. Štýly sme exportovali vo formáte .json.  

Následne sme pristúpili k inštalácií knižnice OpenLayers pomocou Node.js 

a samotnému programovaniu webovej mapovej aplikácie. Využili sme štandardné webové 

technológie; HTML, CSS a JS. 

Výsledkom je funkčná webová mapová aplikácia zobrazujúca okres Martin formou 

vektorových dlaždíc. 

 

 
 

Obr. 10. Procesný diagram tvorby webovej mapovej aplikácie 
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Výsledky a diskusia 

Výstupom je webová mapová aplikácia zobrazujúca územie okresu Martin pomocou 

vektorových dlaždíc. Pri tvorbe sme použili voľne dostupné údaje a nástroje. Aplikácia sa 

používateľovi načíta s počiatočným zoomom s hodnotou 10,5. Pri prvotnom zobrazení sú 

načítané 4 dlaždice, ktorých počet sa mení so zmenou mierky. Súčasťou výsledného riešenia 

sú základné ovládacie prvky knižnice OpenLayers ako zoomslider alebo možnosť zväčšenia 

mapy na celú obrazovku. Kompozíciu aplikácie tvorí menu v hornej časti a mapové okno. 

Užívateľ má možnosť zmeny štýlu z troch predpripravených verzií. Ďalej aplikácia ponúka 

možnosť vypínania a zapínania jednotlivých vrstiev. Poslednou funkciou je dopytovanie 

prvkov. Po kliknutí do mapy sa užívateľovi zobrazí názov, trieda a typ objektu. 

Webovú mapovú aplikáciu sme nepublikovali na server ale testovali ako localhost. 

Implementovaná bola na porte 3000. 

 

 
 

Obr. 11. Menu a prvotné zobrazenie mapového okna webovej mapovej aplikácie 
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Obr. 12. Ukážka ďalších štýlov aplikácie 

 

Možnosti ďalšej naše práce do budúcna vidíme v meraní výkonnosti aplikácie a jej 

porovnanie s rastrovou dlaždicovou službou WMTS ako i rozšírenie funkcionality najmä 

o možnosť interaktívnej tvorby štýlov zo strany používateľa. 

 

Záver 

V tomto príspevku sme sa zaoberali prenosom údajov formou vektorových dlaždíc 

a tvorbou webovej mapovej aplikácie. Vhodnou voľbou funkcionality webovej mapovej 

aplikácie sme úspešne demonštrovali výhody vektorových dlaždíc a to atribútové dopytovanie, 

tvorba štýlu na základe atribútu a kartografická generalizácia.  

Jednou z nevýhod, viditeľnou i v našej webovej mapovej aplikácií, pri implementovaní 

vektorových dlaždíc je napríklad orezanie popiskov. Napríklad mesto Martin sa môže načítať 

ako „artin“. Uvedený problém je možné riešiť pomocou komerčnej knižnice od tvorcov 

vektorových dlaždíc, spoločnosti Mapbox. 
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Abstract 

The Disappearance of Forests in the Surroundings of the Čertovica Saddle 

During the past 20 years, the surroundings of the Čertovica saddle were extensively deforested. In this 

conference paper, we provide a summary of all drivers of this land cover change. Identification of the drivers and 

estimation of the spatial extent of their consequences were executed using the freely available platform Global 

Forest Watch, Landsat imagery, high-resolution ortophotomosaics, and the scientific literature. For this purpose, 

a 16 km2 study area was delimitated with the Čertovica saddle in its central part. At first, windstorm Alžbeta hit 

the study area, resulting in 8% being deforested. After Kyrill and Filip windstorm in 2007, bark beetle infestation 

and subsequent clear-cutting took place. During 2008-2012, 26% of the study area was deforested. After then, 

reforestation became the prevalent process. Knowledge of deforestation triggers is crucial for further 

geoecological analysis, including identification of land cover changes, as well as geostatistical modelling using 

logistic regression and generalized additive models. 

 

Keywords: bark beetle; clear-cuts; Čertovica saddle; deforestation; land cover changes; windstorm 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Sedlo Čertovica predstavuje výraznú zníženinu v centrálnej časti hlavného hrebeňa 

Nízkych Tatier. Keďže sedlom prechádza frekventovaná cestná komunikácia a v jeho okolí 

leží viacero areálov športu a zariadení voľného času, krajinný obraz tejto lokality sa dostal 

hlboko do povedomia širokej verejnosti. Rozsiahle deforestované svahy sú vnímané prevažne 

negatívne, no pomenovanie príčin tohto stavu naráža na nevedomosť a generalizované 

vysvetlenia. Cieľom tohto príspevku je preto objasniť, ako prebiehala recentná deforestácia 

v okolí sedla Čertovica, aké determinanty za ňou stoja a aké geoekologické metódy možno pri 

výskume tejto problematiky ďalej aplikovať. 

 

Materiál a metódy 

 Ako záujmové územie bola vymedzená plocha s rozmermi 8 x 2 km zachytávajúca 

svahy Rovnej hole, Bociansku dolinu, sedlo Čertovica a okolie vrchov Čertova svadba 

a Beňuška (Obr. 1). Pri výbere záujmového územia sme dbali na to, aby čo najlepšie odrážalo 

členitosť terénu, štruktúru lesov a mieru zasiahnutia jednotlivými disturbanciami. Priebeh 

odlesnenia bol sledovaný prostredníctvom dát voľne dostupnej platformy Global Forest Watch, 

ktorá na základe multispektrálnych satelitných snímok projektu Landsat medziročne 
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vyhodnocuje zmeny lesnatosti [1-2]. Dáta o stave lesnatosti v roku 2010 a medziročnej 

deforestácii boli spracované v softvéri ArcGIS PRO 2.6 (Obr. 2A). 

Ortofotosnímky záujmového územia s vysokým rozlíšením za roky 2002, 2006, 2009, 

2012 a 2018 boli poskytnuté spoločnosťou EUROSENSE s. r. o. Na základe fyziognomických 

znakov krajiny, ako aj odbornej domácej literatúry [3-4], sme v pozorovaných časových 

horizontoch identifikovali príčiny odlesnenia. Detailnú mapu odlesnenia po veternej kalamite 

z roku 2004 (Obr. 2B) sme vypracovali v softvéri ArcGIS PRO 2.6. Predisturbančný stav bol 

spracovaný na základe snímky z roku 2002, postdisturbančný stav na základe snímky z roku 

2006. Odlesnenie vplyvom iných faktorov (najmä náhodná ťažba) bolo manuálne odfiltrované 

na základe satelitnej snímky družice Landsat zo 4.12.2004, zachytávajúcej stav krajiny 

bezprostredne po kalamite. 

 

  

 
Obr. 1. Záujmové územie Podklad: Ortofotomozaika SR 2018, DMR 3.5 (ÚGKK, GKÚ) 

 

Výsledky a diskusia 

 Recentná disturbančná história záujmového územia začala veternou kalamitou Alžbeta 

z 19. novembra 2004, ktorá intenzívne zasiahla aj južné úpätie Vysokých Tatier. V záujmovom 

území boli polámané a vyvrátené najmä lesy v okolí vrchu Beňuška, na južných svahoch 

Lajštrochu a na svahoch Kliesňovej nad Starobocianskou dolinou. Celkové odlesnenie (dátovo 

sa vzťahujúce k roku 2005 kvôli ročnému intervalu aktualizácie) po tejto kalamite 

a nadväzujúcej náhodnej ťažbe dosiahlo 131 ha [1], čo predstavuje až 8 % celej plochy 

(Obr. 2B a Obr. 3). 



 

1064 
 

 
 

Obr. 2. A: Vývoj odlesnenia záujmového územia v rokoch 2001 – 2020. B: Odlesnenie záujmového územia 

po veternej kalamite z roku 2004 Zdroj: Global Forest Watch  [1]. Podklad: DMR 3.5 (ÚGKK, GKÚ) 
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Nasledovali ďalšie dve veterné kalamity z roku 2007, Kyrill z 18. – 19. januára a Filip 

z 23. – 24. augusta [4], ktoré však v záujmovom území nespôsobili významnejšie odlesnenie. 

Vznik týchto polomov, relatívne vysoké priemerné teploty počas vegetačného obdobia 

v rokoch 2007 – 2009 [5] a významné zastúpenie druhovo homogénnych porastov 

s dominanciou smreka obyčajného (Picea abies) spôsobili rozsiahlu epidémiu podkôrneho 

hmyzu [6]. Napadnuté boli najmä svahy Kliesňovej a Rovnej hole nad Starobocianskou 

dolinou, ako aj okolie vrchu Beňuška. Na šírenie podkôrneho hmyzu reagovali Lesy SR š. p. 

bezprostrednou náhodnou ťažbou.  

V rokoch 2008 – 2012 bolo vplyvom týchto faktorov odlesnených 419 ha záujmového 

územia, čo predstavuje až 26 % z celkovej plochy, vrátane nelesných plôch. Vrchol dosiahla 

v roku 2011 (154 ha) [1] (Obr.3). Deforestácia sa významne nedotkla len lesov rastúcich 

juhozápadne a severozápadne od vrchu Beňuška a časti lesa rastúceho na severnom svahu 

Kliesňovej. 

Po roku 2013 už k rozsiahlemu odlesneniu nedošlo (Obr.3). Na rúbaniskách nastúpili 

iniciálne fázy prirodzenej obnovy lesa sprevádzané riadením zalesňovaním. Celková rozloha 

odlesnenia v období 2001 – 2020 dosiahla 628 ha, čo predstavuje pokles zalesnenia územia 

o 44% oproti roku 2000 [1]. 

 

 

 
Obr. 3. Priebeh odlesnenia záujmového územia v rokoch 2001-2020 Zdroj: Global Forest Watch [1] 

 

Znalosť priebehu recentného odlesnenia je základom pre možnosť aplikácie ďalších 

metód geoekologického výskumu. Časť záujmového územia (plocha s rozmermi 2 x 2 km 

zachytávajúca svahy Kliesňovej a Starobociansku dolinu) bola podrobená detailnému 

mapovaniu a identifikácii zmien krajinnej pokrývky v zmysle Oťahelovej [7] modifikácie 

metodiky CORINE Land Cover na 5. hierarchickej úrovni a porovnaniu dynamiky zmien 
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krajinnej pokrývky s podobne disturbovaným územím na úpätí Vysokých Tatier. Výsledky 

štúdie boli publikované v časopise Remote Sensing [8]. 

Ďalšou skupinou metód, ktoré možno aplikovať v súvislosti s výskumom disturbančnej 

histórie horskej krajiny, je zostavenie regresných modelov zraniteľnosti horských lesných 

porastov. Vychádzame pritom z toho, že priestorové rozloženie odlesnených plôch v krajine 

nie je náhodné, ale priamo odráža zraniteľnosť lesa voči poškodeniu. Táto zraniteľnosť sa 

odvíja od súboru ekologických prediktorov, tj. širokej škály topografických [9-10], biotických 

[11-12] a antropogénnych [13-14] premenných. Závislou premennou v regresnom modeli je 

prítomnosť odlesnenia, nezávislými premennými sú ekologické prediktory. Mapa prítomnosti 

odlesnenia po kalamite z roku 2004 (Obr. 2B) teda predstavuje kompletný dátový súbor 

o závislej premennej pre skúmané územie.  

Samotné modelovanie zraniteľnosti horského lesa plánujeme ďalej realizovať 

prostredníctvom LRM (Logistic Regression Model) [9,11,14] a GAM (Generalized Additive 

Model) [10,15]. 

 

Záver 

V tomto príspevku sme vyhodnotili priebeh odlesnenia pre záujmové územie v okolí 

sedla Čertovica pre obdobie 2001 – 2020. Najdôležitejšími faktormi boli veterná kalamita 

z novembra 2004 a šírenie podkôrneho hmyzu s náhodnou ťažbou v rokoch 2008 – 2012. 

Celkový pokles zalesnenia oproti roku 2000 predstavuje 44%. Znalosť priebehu deforestácie 

predstavuje nevyhnutnosť v súvislosti s aplikáciou ďalších metód geoekologického výskumu, 

najmä identifikácie zmien krajinnej pokrývky a zostavenia regresných modelov zraniteľnosti 

horských lesov voči zasiahnutiu prírodnými disturbanciami. 
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Abstract 

Road network of the Čadca district with respect to the slope stability 

By evaluating the road network in the district of Čadca using a multidimensional statistical analysis, this 

paper offers a more detailed view on the localization of the individual road sections that run through different 

stages of a landslide-prone area. Sections of a motorway and the 1st, 2nd and 3rd class roads were evaluated. We 

found out that large sections of the roads run through the highest landslide hazard degrees. 

 

Keywords: Čadca District; Landslide hazard assessment; Multivariate statistical analysis; GIS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Cestná sieť predstavuje základnú líniu dopravy osôb alebo tovaru. Cestná sieť spája 

určité sídla, ktoré na základe významnosti a trasy delí na rôzne typy. Typy ciest, ktoré poznáme 

sú: diaľnica, rýchlostná cesta, cesta 1. triedy, cesta 2. triedy, cesta 3. triedy, miestna/účelová 

komunikácia, lesná/poľná cesta, a i. Cesty prekonávajú rôzne geomorfologické útvary 

v krajine napríklad v podobe dolín vodných tokov, ktoré sú prekonané v mostných 

konštrukciách. Pri svahových územiach sú cesty vedené často v tesnej blízkosti alebo priamo 

v nestabilných svahoch, ktoré prekonávajú. Okres Čadca leží v zložitom geologickom 

prostredí flyšového pásma, ktoré je v svahových oblastiach veľmi náchylné na prítomnosť 

a vznik zosuvných území. Cesty vedené v úpätiach svahoch, ktoré svahy často podrezávajú sú 

do veľkej miery možným rizikom pre vznik svahových pohybov. 

 Cieľom príspevku je zhodnotenie trás cestnej siete v okrese Čadca z hľadiska stability 

svahov, tvorbou modelu územia náchylného na zosúvanie kategorizovať územie do zosuvných 

tried a následne zistiť dĺžku ciest v rámci identifikovaných zosuvných tried. Okresom Čadca 

prechádza baltsko-jadranský pan-európsky koridor TEN-T, ktorého súčasťou je diaľnica D3 

vedúca od poľskej hranice v hraničnom priechode Skalité v úsekoch Skalité – Svrčinovec 

a Svrčinovec – Čadca, Bukov, kde pokračuje ďalej tunelom Horelica. Cesta prvej triedy I/11 

vedie od hraničného priechodu s Českou republikou v obci Svrčinovec do okresného mesta 

Čadca, ktorým prechádza a pripája sa pred severným portálom tunela Horelica. Od južného 

portálu tunela Horelica vedie cesta I/11 južne smerom na Oščadnicu, Krásno nad Kysucou 

a ďalej pokračuje smer Kysucké Nové Mesto až do krajského mesta Žilina. Okresom Čadca 
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prechádzajú ďalšie dve cesty prvej triedy a to I/10 a I/12. Cesta I/10 vedie z Bytče cez horský 

prechod Makov na hranicu do Čiech. Cesta I/12 začína v križovatke v obci Svrčinovec 

a pokračuje na obce Čierne a Skalité ďalej do Poľska. V okrese Čadca sú dĺžky ciest 

nasledovné: diaľnica D3 - 21,033 km, cesty prvej triedy – 54,092 km, cesty druhej triedy 

69,036 km a cesty tretej triedy 109,666 km. Celkovú cestnú sieť okresu Čadca môžeme vidieť 

na obrázku 1.  

 

 
 

Obr. 1. Mapa cestnej siete v okrese Čadca 
 

Materiál a metodika 

 Trasy cestnej siete boli použité z priestorovej databázy údajov ZBGIS. Na základe 

WMS podkladov vrstiev ZBGIS[1] a ortofotomapy [2] boli vektorizované jednotlivé trasy 

cestnej siete (líniová a polygónová vrstva) v prostredí programu ArcGIS 10.2. 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 [3]. Ďalším použitým modelom na základe DMR boli 

orientácie reliéfu voči svetovým stranám, ktoré boli rozdelené na osem základných smerov. 

Podkladom pre tvorbu mapovej vrstvy reprezentujúcej geologické pomery záujmového územia 

bola geologická mapa regiónu Kysúc [4]. Dátovým zdrojom pre vytvorenie mapovej vrstvy 

krajinnej pokrývky bola vektorová ESRI geodatabáza Corine Land Cover 2018. Zvolenou 

metódou pre určenie náchylnosti územia na zosúvanie bola multivariačná štatistická analýza 

[5, 6]. Vstupnými dátami boli reklasifikované rastre: nadmorských výšok, sklonov svahov, 
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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 

[5] 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 [6], 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 [6] 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.  

 

 

 
Obr. 2. Princíp multivariačnej štatistickej analýzy [5] 
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Výsledky a diskusia 

 Presnosť namodelovanej vrstvy územia náchylného na zosúvanie verifikovaná 

pomocou metódy ROC krivky vyšla 89,2 %.  Bednárik et al. [7] uvádza platnosť, že čím je 

hodnota plochy bližšia k číslu 1 (alebo 100 %), tým presnejší bude výsledný model. Pre 

lokalizáciu svahových deformácií v okrese Čadca bola použitá vrstva zosuvov z atlasu máp 

stability svahov SR. Celkové zhodnotenie cestnej siete diaľnice spolu s cestami prvej až tretej 

triedy v okrese Čadca predstavuje 253,83 km, z toho je 11,6 % vedených v najvyššom stupni 

náchylnosti na zosuv.  

 

 
 

Obr. 3. Model náchylnosti územia na zosúvanie pre okres Čadca 

 

Cestná sieť vedená jednotlivými stupňami územia náchylného na zosúvanie je znázornená na 

obrázku 3. Podiel dĺžok ako aj samotné dĺžky jednotlivých typov ciest vedených v územiach 

s jednotlivými stanovenými stupňami náchylnosti územia na zosúvanie bol štatisticky 

porovnaný a vyhodnotený (tab. 1, obr. 4).  

 

Tab. 1. Podiel (%) dĺžky trás variantov rýchlostnej cesty R1 v úseku Ružomberok, Juh – križovatka D1 

vedených územím klasifikovaným podľa stupňov náchylnosti na zosúvanie 

 

Stupeň náchylnosti 

územia na zosúvanie 

Diaľnica Cesty I. triedy Cesty 2. triedy Cesty 3. triedy 

Dĺžka [km] % dĺžka [km] % dĺžka [km] % dĺžka [km] % 

nízka 3,76 17,9 30,95 57,2 56,84 82,3 74,11 67,6 

stredná 3,46 16,5 6,9 12,8 2,74 4 14,29 13 

vysoká 7,47 35,5 6,36 11,8 6,56 9,5 11,03 10,1 

veľmi vysoký 6,34 30,1 9,88 18,3 2,89 4,2 10,24 9,3 
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 Pri diaľnici vidíme podiel 35,5 % vo vysokom stupni náchylnosti územia na zosúvanie 

a 30,1% vo veľmi vysokom stupni. Treba však uviesť, že teleso diaľnice je vedené zosuvným 

územím na mostnej estakáde, resp. prechádza svahové územia v tuneloch. Na viacerých 

miestach boli svahy, ktorými diaľnica prechádza stabilizované (napr. oporné múry) 

a odvodnené na zabezpečenie ich stability. Pri cestách prvej triedy vidíme z celkovej dĺžky 

54,09 km vedúcich okresom Čadca podiel 57,2 % v nízkom stupni náchylnosti územia na 

zosúvanie. Najdlhší úsek ciest prvej triedy vedenej vo veľmi vysokom stupni sa nachádza na 

ceste I/10 za obcou Makov v horskom prechode smerom k hraničnému priechodu s Českou 

republikou. Pri cestách druhej triedy sa veľmi vysoké stupne náchylnosti územia na zosúvanie 

nachádzajú medzi Vysokou nad Kysucou a Turzovkou a za obcou Nová Bystrica smerom na 

Oravu. Cesty tretej triedy majú najvyšší stupeň náchylnosti územia na zosúvanie v obci 

Klokočov a Nová Bystrica.  

 

 
 

Obr. 4. Podiel dĺžok ciest okresu Čadca vedených v územiach podľa stupňov náchylnosti na zosúvanie 

  

V prípade líniových bariérových stavieb akými sú cesty, patrí medzi kľúčové kritéria 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 [8].  

 

Záver 

 Na základe zostaveného modelu náchylnosti územia na zosúvanie sa preukázalo,  ktoré 

úseky ciest sú potencionálne rizikové čo sa týka stability svahov. Preto možno tvrdiť, že 
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použitý model je vhodný ako nástroj na analýzu líniových stavieb 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 parametrov životného prostredia 

vzhľadom na posudzovaný projekt a 2.) detailné zhodnotenie očakávaných vplyvov, t.j. napr. 

vyhodnotenie úsekov ciest z hľadiska zosuvného hazardu, tvorba predikčných modelov. 
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Abstract 

Transport accessibility of regional centers in period 1970 – 2020 

The main goal of the paper is to analyze the transport accessibility of regional centers from municipalities 

within the region in 1970, 1990 and 2020. Because the territorial and administrative organization changed during 

the period, the presented analysis provides information on performance of road infrastructure. The analysis was 

performed in a GIS environment using network analyzes, binary aaccessibility method and median time distance. 

The results of the analysis point in particular to places of investment in road infrastructure, especially highways 

and expressways, conversely, places which, by their traffic exclusion, become a periphery. 

 

Keywords: transport accessibility; regional centers; regions; GIS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hlavným cieľom príspevku je analýza zmien dopravnej dostupnosti krajských miest 

z obcí daného kraja v rokoch 1970, 1990 a 2020. Príspevok sleduje efekt zlepšujúcej sa 

dopravnej infraštruktúry, pričom výber rokov pre analýzu je práve ovplyvnený zmenami 

v dopravnej infraštruktúre a politicko-ekonomickými zmenami. Rok 1970 je rokom začiatkom 

budovania diaľnic v SR, rok 1990 predstavuje prechod z centrálne riadeného hospodárstva do 

trhovej ekonomiky a rok 2020 predstavuje súčasné obdobie. 

Dopravná dostupnosť regionálnych centier by mala byť aspoň z časti vyvážená a mal 

by platiť aspoň do určitej miery princíp priestorovej spravodlivosti [1]. V krajských centrách, 

ktoré sú zároveň 8 najväčšími mestami SR je sústredených viacero administratívnych 

zdravotníckych funkcií, prípadne tvoria centrá pracovnej alebo školskej dochádzky. Dopravnej 

dostupnosti sa vzhľadom na administratívne členenie SR venovalo viacero štúdií [napr. 1,  2, 

3]. Pretože sa v územnom a správnom usporiadaní v uvedenom období udiali tak výrazné 

zmeny, ktoré bránia nejakému relevantnému porovnaniu so súčasným vymedzením regiónov, 

v príspevku budeme pracovať s vymedzením zo súčasnosti.  

Regióny zo súčasnosti nie sú vyčlenené ani približne rovnomerne, ani počtom obcí, ani 

veľkosťou územia. Preto vo výsledku je oveľa dôležitejšie porovnanie dostupnosti daného 

regiónu medzi jednotlivými časovými rezmi, ako porovnávať regióny medzi sebou. Ani tomuto 

faktu sa však nedá úplne vyhnúť. 
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Materiál a metódy 

Dopravnú dostupnosť krajských miest v príspevku analyzujeme na základe časovej 

vzdialenosti. Aby sme mohli porovnať jednotlivé časové rezy vytvorili sme dátové sady, teda 

modely reprezentujúce  cestné siete v stanovených časových rezoch. Základ modelu pozostáva 

z Referenčnej siete cestných a miestnych komunikácií [4] za rok 2018, pričom sme následne 

vykonali úpravy pre jednotlivé roky [5, 6, 7]. Keďže bola dostupnosť počítaná pre obce, bolo 

potrebné pracovať s bodovým poľom, ktoré by vstupovalo do sieťovej analýzy [8]. 

Pri transformácii vzdialenosti na čas, boli zohľadnené faktory ovplyvňujúce rýchlosť na 

cestných komunikáciách a kvalita vozového parku pre jednotlivé časové rezy (Tab.1) [9]. 

 

Tab. 5. Určenie rýchlostí na základe triedy komunikácie a umiestnenia úseku v zastavanom území alebo 

mimo neho pre jednotlivé roky 
 

Trieda komunikácie 
1970 1990 2020 

mimo obce v obci mimo obce v obci mimo obce v obci 

diaľnica x x 105 70 120 120 

diaľnica (polovičný profil) x x x x 100 100 

rýchlostná cesta x x 90 70 100 90 

rýchlostná cesta (polovičný profil x x 80 60 90 80 

cesta I. triedy 65 35 75 35 80 45 

cesta II. triedy 55 30 65 35 70 40 

cesta III. triedy 50 30 55 30 60 30 

miestna komunikácia x 30 x 30 x 30 

 

Na základe takto ohodnotenej siete sme vypočítali časovú dostupnosť v zmysle binárnej 

dostupnosti, teda časovú vzdialenosť medzi dvomi bodmi i a j, pričom i je daná obec v kraji a j 

predstavuje destináciu, teda krajské mesto. Z binárnej dostupnosti bola následne spravená 

sumárna štatistika – medián v jeho jednoduchej aj váženej (počet obyvateľov), ktorá najlepšie 

dokladuje dostupnosť obcí resp. obyvateľov do krajského mesta, pričom umožňuje porovnanie 

medzi vymedzenými časovými obdobiami. 

 

Výsledky a diskusia 

Ako je možné vidieť medzi dopravnou dostupnosťou krajských miest z obcí v rámci 

kraja existujú značné rozdiely, ktoré sú dopredu predurčené veľkosťou kraja a polohou 

krajského mesta v rámci jeho hraníc (Obr. 1). V prípade Bratislavského kraja vidíme, že v roku 

1970 malo len 11 obcí časovú vzdialenosť od Bratislavy väčšiu ako 60 min, v roku 2020 to 
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nebola ani jedna obec. Za zmenami dopravnej dostupnosti Bratislavy v priebehu vymedzeného 

obdobia do veľkej miery stojí výstavba diaľničných komunikácií D1 a D2, ktorej podstatné 

časti prebehli už v období 1970 – 1990. Viaceré práce naznačujú neopodstatnenosť vyčlenenia 

Trnavského kraja v takejto podobe, keď pre mnoho obcí a miest kraja nepredstavuje Trnava 

prirodzené centrum, naopak mnoho obcí spáduje prirodzene k Bratislave. Preto nie sú 

zabezpečené a ani plánované odpovedajúce dopravné spojenia do krajského mesta. Dopravná 

dostupnosť okresov Skalica a Senica na jednej strane a okresu Dunajská Streda na strane druhej 

bola v roku 1970 zlá (veľa obcí nad 80 min) a napriek zlepšeniu zostáva aj v roku 2020 veľa 

obcí v intervale nad 60 min. Najmenšie zmeny v priebehu sledovaného obdobia sa udiali 

v dostupnosti Nitry ako krajského mesta. Na jednej strane je to jadrový priestor okolo Nitry, 

ktorý dosahuje počas celého sledovaného obdobia dobru dopravnú dostupnosť, na strane druhej 

stoja okresy Topoľčany, Komárno a Nové Zámky (najmä oblasť Štúrova). Práve v oblasti 

Štúrova sa nachádza stále rozsiahla skupina obcí v intervale nad 80 min. Za menej výrazné 

zlepšenia dostupnosti stojí najmä fakt, že hlavný infraštruktúrny projekt, teda výstavba 

a otvorenie R1 spolu s obchvatom Nitry má na vplyv dopravnej dostupnosti Nitry z obcí 

Nitrianskeho kraja len veľmi malý vplyv. V Trenčianskom kraji sa v roku 1970 vytvárali 3 

periférne oblasti s veľkou časovou vzdialenosťou do Trenčína. Obce okresu Považská Bystrica 

a Puchov, obce okresu Prievidza a Partizánske, a okres Myjava. Je zrejmé, že v roku 2020 

vďaka diaľnici D1 sa vytvoril koridor dobrej dopravnej dostupnosti a výrazne „priblížil“ 

Trenčín všetkým obciam v tomto koridore. Na periférií, teda stále zostávajú, vďaka 

nedobudovanej R2 obce v okresoch Prievidza a Partizánske. Otázne však je či je pre Prievidzu 

a jej okolie Trenčín prirodzeným centrom. 

Vo veľkých krajoch nachádzajúcich sa na Strednom Slovensku a Východnom 

Slovensku sú vo všetkých 3 vymedzených obdobiach prítomné výrazné klastre zlej dopravnej 

dostupnosti. Žilinský kraj je možné rozdeliť na západnú a východnú časť, pričom východná 

časť (okresy na Orave a Liptove) sa stále vyznačuje horšou dopravnou dostupnosťou aj keď 

posun medzi rokmi 1990 a 2020 bol značný, pričom už len niekoľko málo obcí sa nachádza 

v intervale nad 100 min. Územím Žilinského kraja by malo v budúcnosti prechádzať množstvo 

rýchlostných komunikácií, žiadna z nich však nie je kompletne dokončená. Banskobystrický 

kraj zaznamenal v sledovanom období vďaka otvoreniu R1 skrátenie časovej vzdialenosti 

medzi obcami na západe kraja a krajským mestom. Dominantný je najmä rozsiahly klaster zlej 

dopravnej dostupnosti zaberajúci najmä okresy Rimavská Sobota, Revúca, Poltár a Lučenec 

ktorý je možné sledovať naprieč všetkými obdobiami, pričom aj v roku 2020 zostáva 

v intervale nad 100 min stále vysoký počet obcí. Pri Prešovskom kraji je potrebné spomenúť 
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najmä vplyv diaľnice D1, ktorá výrazne mení situáciu v dostupnosti na západ od Prešova 

a druhou skutočnosťou je výrazný periférny región na krajom východe – obce okresov 

Medzilaborce, Humenné a Snina. Podobný priestorový vzorec vidíme aj v Košickom kraji, 

s tým, že v tomto kraji nedošlo k výraznej zmene, z dôvodu malého vplyvu rýchlostných 

komunikácií na dopravnú dostupnosť krajského mesta z obcí kraja. Za dopravne vylúčené obce 

je možné považovať obce okresov Rožňava, Trebišov a Sobrance, naprieč všetkými 3 

obdobiami. 

 

 
 

Obr. 13. Dopravná dostupnosť krajských miest z obcí kraja v rokoch 1970, 1990 a 2020 
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Zlú dopravnú dostupnosť krajských miest Banská Bystrica, Prešov a Košice 

dokumentuje aj stredná vzdialenosť (medián) obcí krajov do krajských miest (Obr. 2). 

V prípade Banskej Bystrice vidíme zlepšenie z hodnoty 99,3 v roku 1970 na hodnotu 72,4 

v roku 2020, čo znamená, že 50% obcí malo dostupnosť lepšiu alebo horšiu ako tieto hodnoty. 

V prípade váženého mediánu to je 79,7 v roku 1970 a 45,3 v roku 2020, teda 50% obyvateľov 

malo dostupnosť lepšiu alebo horšiu ako tieto hodnoty. Obidva ukazovatele potvrdzujú 

predchádzajúce tvrdenie, že z určitých oblastí je Banská Bystrica zle dostupná 

 

 
 

Obr. 14. Jednoduchý medián (hore) a vážený medián (dole) dostupnosti krajských miest v rokoch 1970, 

1990 a 2020 

Upriamiť pozornosť je potrebné na Trenčiansky a Prešovský kraj, kde došlo medzi 

rokmi 1990 a 2020 k výstavbe diaľnice D1, ktorá zohrala obrovský význam v zlepšení 

dostupnosti krajských miest. Komplikovanú dostupnosť obyvateľov je možné sledovať aj 

v Košickom kraji. Ako už bolo spomenuté obce z okresu Trebišov, Michalovce a Sobrance na 

jednej strane a obce okresov Rožňava a Gelnica sú od Košíc veľmi vzdialené, čo sa prejavuje 



 

1079 
 

na dĺžke cesty. Podstatný je tiež fakt, že napriek tomu, že Košice sú napojené na D1 a tiež úsek 

R4 vedúci k štátnej hranici s Maďarskom, efekt týchto komunikácií na dostupnosť krajského 

mesta je mizivý.  

 

Záver 

Uvedená analýza dokladuje postupné zlepšovanie dopravnej dostupnosti na Slovensku 

a tiež jej nehomogénny charakter, ktorý je do veľkej miery predurčený vymedzením krajov. 

Potvrdzuje sa rozdelenie v rámci dostupnosti na malé a veľké kraje, keď veľké kraje dosahujú 

výrazne horšiu dostupnosť ako kraje malé. Značný impakt na zmeny v dostupnosti krajských 

centier majú v niektorých krajoch (Bratislavský, Trenčiansky, Prešovský) diaľnice. Len malé 

zmeny boli v priebehu sledovaného obdobia zaznamenané v Nitrianskom a Trnavskom kraji. 

Žilinský kraj napriek plánovaným a niektorým aj otvoreným rýchlostným komunikáciám 

zostáva rozdelený z pohľadu dostupnosti na pomyselné 2 polovice.  
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Abstract 

Selected factors of social sustainability on the example of the Austrian border town of Hainburg an der 

Donau 

The usually dynamic population development in suburban regions and the coexistence of groups of 

inhabitants of different structures (in terms of age, household size and structure, economic status, education, and 

lifestyle, but also in terms of their nationality, culture, and language in cross-border regions) naturally raise 

questions of social sustainability of suburban towns and municipalities. The Austrian border town of Hainburg an 

der Donau is 'affected' by the processes of cross-border suburbanisation of the Slovak capital, Bratislava. The aim 

of the paper was to present selected factors of social sustainability, such as social cohesion, social capital, 

community relations, sense of belonging, identity, and participation of residents in community life. Through an 

evaluation of the responses of Slovak respondents to a questionnaire survey, the paper examines the preconditions 

of social sustainability in a border suburban town. 

 

Keywords: social sustainability; cross-border suburbanization; Hainburg an der Donau 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematika udržateľného rozvoja je medzi vedeckou, odbornou, ale aj laickou 

verejnosťou diskutovanou témou už niekoľko dekád. Kým jedna časť tento koncept uznáva 

z dôvodu jeho širokej interpretovateľnosti, druhá ho kritizuje pre vágnosť a absenciu jasného 

teoretického rámca [1]. Vo všeobecnosti sa udržateľný rozvoj definuje ako „rozvoj, ktorý 

umožňuje uspokojovať potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozil možnosti budúcich 

generácií uspokojovať ich potreby“ [2]. V názoroch autorov sa prejavuje zhoda, že je založený 

na troch základných dimenziách – ekonomickej, sociálnej a environmentálnej, avšak ich 

vzájomný vzťah a prepojenie ostáva podobne, ako samotná definícia pojmu,  diskutovanou 

témou [1]. 

Podľa názoru niektorých vedcov bol výskum sociálnej udržateľnosti v porovnaní 

s ekonomickou a environmentálnou udržateľnosťou s výnimkou poslednej dekády trochu 

poddimenzovaný [3 – 4]. Sociálna udržateľnosť môže byť chápaná v zmysle predpokladov 

alebo cieľov spoločnosti pre jej dlhodobý rozvoj, ako sú napríklad uspokojenie základných 

potrieb, blaho, sociálna kohézia a sociálny kapitál, sociálna spravodlivosť, bezpečnosť, príjem, 

zamestnanosť, participácia obyvateľov atď. [3]. Tento multidimenzionálny koncept však nemá 

jednoznačnú zhodu v odpovediach na otázku, aké sú sociálne ciele udržateľného rozvoja [4]. 
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Kľúčové témy sociálnej udržateľnosti môžeme zaradiť do dvoch všeobecných kategórií, ktoré 

sa týkajú uspokojovania potrieb obyvateľov a prežívania blaha na jednej strane, a sociálnej 

spravodlivosti a rovnosti na strane druhej [3]. Napríklad vo výskume vybudovaného urbánneho 

prostredia, ktoré je častým predmetom záujmu aj geografov, sa tieto témy premietajú do dvoch 

základných konceptov – sociálnej rovnosti a udržateľnosti komunít [4]. 

Podľa nášho názoru sú otázky sociálnej udržateľnosti dôležitou témou výskumu nielen 

v urbánnom prostredí, ale je potrebné ich študovať aj v prípade suburbánnych 

regiónov, obzvlášť tých cezhraničných. V prihraničných mestách a obciach, ktoré sa 

dynamicky rozvíjajú vplyvom cezhraničnej suburbanizácie, bývajú vedľa seba principiálne 

rozdielne skupiny obyvateľov (napr. starousadlíci vs. novousadlíci, „domáci“ obyvatelia danej 

krajiny vs. prisťahovalci zo susedného štátu, obyvatelia zvyknutí na veľkomestský vs. vidiecky 

štýl života, ako aj rôzne skupiny obyvateľov na základe veku, vzdelania, ekonomického statusu 

a pod.). Nazdávame sa, že rozdiely medzi obyvateľmi, ich očakávania, ako aj nové aspekty 

a zmeny súvisiace s každodenným životom v obci, s ktorými sa musia vysporiadať, majú vplyv 

aj na sociálnu udržateľnosť v danom území. Medzi „vypuklé“ témy by mohla patriť otázka 

sociálnej kohézie, ktorá sa vzťahuje na „inštitúcie a normy, ktoré spájajú spoločnosť“, 

sociálneho kapitálu zahŕňajúceho „sociálne zdroje, ktoré sú v spoločnosti k dispozícii“ [5], 

a komunitného života v obci. 

Cieľom príspevku je predstaviť a analyzovať vybrané témy sociálnej udržateľnosti na 

základe hodnotenia názorov slovenských obyvateľov prihraničného rakúskeho mesta Hainburg 

an der Donau (ďalej len Hainburg/Donau), predovšetkým so zameraním na analýzu 

vzájomných vzťahov obyvateľov, identitu a pocit spolupatričnosti a  ich participáciu na 

komunitnom živote mesta. Zámerom príspevku nie je napriek štatistickému spracovaniu dát 

jednoznačné kvantifikovanie a vyhodnotenie vybraných faktorov z hľadiska úrovne ich 

prispenia k sociálnej udržateľnosti, ale skôr načrtnutie problematiky a diskusia o možných 

predpokladoch sociálnej udržateľnosti v prihraničnom suburbánnom meste. 

 

Použité dáta a metódy 

V úvodnej časti príspevok predstavuje vývoj počtu obyvateľov prihraničného 

rakúskeho mesta Hainburg/Donau za posledné dve dekády s využitím údajov z databázy 

STATcube Rakúskeho štatistického úradu [6]. Hodnotenie populačného vývoja slúži ako vstup 

do problematiky vybraných faktorov sociálnej udržateľnosti v dynamicky sa rozvíjajúcom 

meste. Následná analýza vybraných faktorov sociálnej udržateľnosti vychádza z výsledkov 

rozsiahleho dotazníkového prieskumu o rezidenčnej spokojnosti, ktorý sme realizovali 
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v januári 2021 prostredníctvom uverejnenia v niekoľkých skupinách na sociálnych sieťach 

združujúcich obyvateľov prihraničných rakúskych miest a obcí. Pre účely príspevku sme zo 

všetkých zúčastnených respondentov z rakúskeho prihraničného regiónu vyselektovali vzorku 

o veľkosti 50 respondentov slovenskej národnosti s miestom bydliska v meste 

Hainburg/Donau. Predmetom štatistického zhodnotenia boli ich odpovede na otázky 

a stotožnenie sa s výrokmi ohľadne vzťahov v komunite, pocitu spolupatričnosti a dobrovoľnej 

participácie na aktivitách a podujatiach realizovaných v meste. Okrem spracovania údajov 

pomocou deskriptívnej štatistiky sme pre výroky vypočítali aj Spearmanov korelačný 

koeficient s cieľom zistiť, či existuje súvislosť medzi hodnoteniami výroku o vzťahoch medzi 

starousadlíkmi a novousadlíkmi a hodnoteniami ostatných výrokov o komunitných vzťahoch 

a vlastného pocitu spolupatričnosti a hrdosti obyvateľa mesta.  

 

Výsledky a diskusia 

Procesy cezhraničnej suburbanizácie významne ovplyvnili vývoj počtu obyvateľov 

prihraničného rakúskeho mesta Hainburg/Donau v posledných dvoch desaťročiach, 

predovšetkým po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 a do Schengenského 

priestoru v roku 2007. Tieto podmienky spolu s ďalšími faktormi (nižšie ceny nehnuteľností, 

dobrá dopravná dostupnosť na Slovensko a i.) spôsobili, že o bývanie v rakúskej časti 

prihraničného regiónu začalo mať záujem čoraz viac Slovákov.  

Ich záujem sa odzrkadľuje aj na vývoji počtu obyvateľov slovenskej národnosti v 

Hainburgu/Donau – kým v roku 2002 v ňom bývalo približne 100 Slovákov a v roku 2007 asi 

200, v roku 2021 ich počet bol približne 2000, čo predstavovalo 29 % z celkového počtu 

približne 7000 obyvateľov [6]. Vzhľadom na veľkosť a polohu mesta je zrejmé, že tu žijú aj 

obyvatelia iných národností, avšak vplyv suburbánnej migrácie slovenských obyvateľov na 

dynamický rast mesta je zrejme najmarkantnejší.  

Výrazný nárast obyvateľov inej národnosti a s iným životným štýlom sa prejavuje aj na 

komunitných vzťahoch medzi tzv. „starousadlíkmi“ a „novousadlíkmi“ žijúcimi v meste. 

V súvislosti s faktormi sociálnej udržateľnosti, akými sú napr. sociálna kohézia a sociálny 

kapitál, nás preto zaujímalo, ako hodnotia slovenskí obyvatelia vzájomné vzťahy obyvateľov 

mesta a do akej miery vnímajú a prežívajú svoju identitu obyvateľov Hainburgu/Donau. 

Poradie jednotlivých výrokov, ku ktorým mali v dotazníkovom prieskume vyjadriť svoju mieru 

súhlasu, je odstupňované z hľadiska intenzity väzieb, od relatívne slabých až po tie hlbšie 

zakorenené (Tab. 1). 
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Tab. 1. Komunitné vzťahy v Hainburgu an der Donau a pocit spolupatričnosti slovenských obyvateľov 

Vyjadrenie súhlasu slovenských respondentov s jednotlivými výrokmi (%).  

Zdroj údajov: dotazníkový prieskum autorky; n = 50, kde n = počet respondentov 

 

 

Úplne 

súhlasím  

(%) 

Skôr 

súhlasím  

(%) 

Skôr 

nesúhlasím  

(%) 

Úplne 

nesúhlasím  

(%) 

Neviem 

posúdiť  

(%) 

Obyvatelia mesta majú dobré 

medziľudské vzťahy 
8          74 8           2 8 

Obyvatelia mesta sú ochotní 

pomáhať susedom 
         16 62 8 0 8 

Obyvatelia mesta sú ochotní 

podieľať sa na riešení vecí 

verejných 

12 42 8 0 30 

Novousadlíci sú integrovaní  

do života mesta 
6 40 32 4 12 

Cítim pocit spolupatričnosti 

s obyvateľmi mesta 
18 46 14 4 12 

Som hrdým obyvateľom mesta 30 34 8 2 18 

 

Slovenskí respondenti zvyčajne hodnotili vzájomné medziľudské vzťahy a ochotu 

pomáhať vlastným susedom kladne. Istá miesta neistoty sa prejavila pri výrokoch týkajúcich 

sa ochoty obyvateľov aktívne sa zapojiť do riešenia vecí verejných, ako aj pocitu 

spolupatričnosti s ostatnými obyvateľmi obce a samotnou identitou „hrdého“ obyvateľa obce, 

hoci aj v týchto prípadoch prevažovali kladné odpovede. Uvedené faktory považujeme za 

dôležité „stavebné kamene“ sociálnej udržateľnosti. Nejednoznačnosť sa ukázala pri vnímaní 

integrácie novousadlíkov do života obce, kde sa veľká časť respondentov stotožňovala ako aj 

nestotožňovala s uvedeným výrokom, prípadne nevedela situáciu posúdiť. 

Na vzťah medzi starousadlíkmi a novousadlíkmi sme sa pýtali aj v samostatnej otázke, 

kde väčšina slovenských respondentov vyhodnotila ich vzájomné vzťahy ako „ani dobré, ani 

zlé“, prípadne „skôr dobré“ (Obr. 1).  

 

 
 

Obr. 1. Hodnotenie vzťahov medzi pôvodnými a prisťahovanými obyvateľmi mesta Hainburg an der 

Donau z pohľadu jeho slovenských obyvateľov 

Odpovede respondentov dotazníkového prieskumu na otázku: „Aké sú podľa Vášho názoru vzťahy  medzi 

pôvodnými („starousadlíkmi“) a prisťahovanými („novousadlíkmi“) obyvateľmi v meste?“ (%).  

Zdroj údajov: dotazníkový prieskum autorky; n = 50, kde n = počet respondentov 
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Pre analýzu vzájomnej závislosti medzi výrokmi respondentov o komunitných 

vzťahoch v meste a hodnotením vzťahov medzi staro- a novousadlíkmi sme vypočítali 

Spearmanov korelačný koeficient (ρ). Stredne silná závislosť sa ukázala pri dobrých vzťahoch 

a spolupatričnosti obyvateľov (výroky č. 1, 2, 4, 5 v Tab. 2), čo naznačuje, že obyvatelia, ktorí 

považovali vzťahy staro- a novousadlíkov za dobré, väčšinou kladne hodnotili aj všeobecné 

komunitné vzťahy a prejavoval sa u nich aj pocit spolupatričnosti s ostatnými obyvateľmi.  

 

Tab. 2. Spearmanov korelačný koeficient pre výroky slovenských obyvateľov Hainburgu an der Donau 

o komunitnom živote a vzťahoch v meste  

ρ = Spearmanovo rho; ** korelácia je významná na hladine 0,01 (dvojstranný test); N = počet respondentov 

Zdroj údajov: dotazníkový prieskum autorky 

 

Spearmanovo 

rho 

- 

Spearmanov 

korelačný 

koeficient 

 Obyvatelia 

mesta majú 

dobré 

medziľudské 

vzťahy 

Obyvatelia 

mesta sú 

ochotní 

pomáhať 

susedom 

Obyvatelia 

mesta sú 

ochotní 

podieľať sa 

na riešení 

vecí 

verejných 

Novousadlíci 

sú 

integrovaní  

do života 

mesta 

Cítim pocit 

spolupatričnosti 

s obyvateľmi 

mesta 

Som hrdým 

obyvateľom 

mesta 

Vzťahy medzi  

starousadlíkmi 

a  novousadlíkmi 

v meste 

ρ ,541** ,537** ,147 ,498** ,458** ,262 

p <,001 <,001 ,455 ,001 ,004 ,129 

N 42 39 28 39 38 35 

 

K prehĺbeniu vzájomných vzťahov v komunite by mohlo napomôcť častejšie 

stretávanie sa obyvateľov a ich angažovanie sa v rôznych verejných aktivitách, ktoré sa 

v meste konajú. Podiel respondentov, ktorí sa zúčastňujú rozličných podujatí organizovaných 

v meste, predstavoval približne 50 %. Oveľa nižšie je zastúpenie respondentov, ktorí sa aktívne 

angažujú vo verejnoprospešných činnostiach (Tab. 3). Podľa nášho názoru by práve aktívnejšie 

zapojenie sa slovenských obyvateľov do komunitného života mesta mohlo pomôcť ich hlbšej 

integrácii, čo vytvára dobrý predpoklad pre sociálnu udržateľnosť. 

 

Tab. 3. Participácia slovenských obyvateľov mesta Hainburg an der Donau na komunitnom živote  

Zdroj údajov: dotazníkový prieskum autorky; n = 49, kde n = počet respondentov 

 

 
Áno  

(% respondentov) 

Nie  

(% respondentov) 

Zúčastňujete sa podujatí (napr. kultúrnych, športových a iných), 

ktoré sa organizujú vo Vašom meste? 
47 53 

Angažujete sa vo verejnoprospešných činnostiach v mieste 

Vášho bydliska? (Napr. dobrovoľníctvo v rámci spolku alebo 

neplatená verejná funkcia v obci, cirkvi, združení a pod.). 

10 90 
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Záver 

Zámerom príspevku bolo predstaviť problematiku udržateľného rozvoja, predovšetkým 

vybraných faktorov sociálnej udržateľnosti, ako sociálna kohézia, sociálny kapitál, aktívna 

participácia, komunitný život a vzťahy v obci v kontexte cezhraničnej suburbanizácie na 

príklade rakúskeho prihraničného mesta Hainburg/Donau. Bližšie sa príspevok zaoberal 

hodnotením výrokov jeho slovenských obyvateľov, ktoré sme k uvedeným faktorom zisťovali 

prostredníctvom rozsiahleho dotazníkového prieskumu. Mesto Hainburg/Donau patrí medzi 

obce rakúskeho prihraničného regiónu v zázemí Bratislavy, ktoré sú najviac zasiahnuté 

cezhraničnou suburbanizáciou v zmysle dynamického rastu počtu obyvateľov prisťahovaním. 

Spolužitie rôznych skupín obyvateľstva v meste tak prirodzene otvára rôzne otázky týkajúce 

sa jeho udržateľného rozvoja z hľadiska sociálnej udržateľnosti. 

Štatistickým spracovaním výrokov slovenských respondentov sme zistili, že väčšina 

z nich kladne hodnotí medziľudské vzťahy v meste a do veľkej miery aj pociťujú 

spolupatričnosť s ostatnými obyvateľmi a svoju identitu obyvateľov tohto mesta. Menej 

jednoznačné sa ukázalo byť hodnotenie vzťahov medzi staro- a novousadlíkmi. Približne 

polovica respondentov sa pasívne zúčastňovala na podujatiach konaných v meste, avšak len 

desatina sa aktívne zapájala do rôznych verejnoprospešných činností. Hoci zámerom príspevku 

nebolo jednoznačne kvantifikovať možné ukazovatele sociálnej udržateľnosti, predstavenie jej 

vybraných faktorov z pohľadu subjektívneho hodnotenia respondentov nám ponúka bližšie 

nahliadnutie do tejto problematiky a môže slúžiť ako vstup pre ďalší výskum.  
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Abstract 

Preparation of solutions – an opportunity to develop the knowledges and skills of high school students 

The main goal of our work was to prepare a series tasks of solution preparation for chemistry laboratory 

exercises of high school. When we were choosing for suitable tasks we made decisions based on work safety, 

time-consuming and methods to prove right concentration of solution had to be simple, fast and accompanied by 

a  colour change. We focused on developing the knowledges and skills of high school students in teaching 

chemistry and we pointed out the importance of knowledge of the chemical calculations and linked the theoretical 

part of the preparation of solutions with practical experiences. 

 

Keywords: solutions; acid base indicator; laboratory exercises 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Príprava roztokov v chemickom laboratóriu patrí k základným zručnostiam. Žiaci sa 

s ňou stretávajú na hodinách chémie počas rôznych experimentálnych úloh, na strednej škole 

sa oboznamujú so základnými výpočtami, ktoré súvisia s rôznymi spôsobmi zloženia roztokov. 

Napriek tomu, počas vysokoškolského štúdia robí študentom na rôznych typoch praktických 

cvičení príprava roztokov stále nemalé problémy. Príčinou sú nielen nedostatočné vedomosti 

z oblasti výpočtov, ale tiež absencia praktických skúseností s prípravou roztokov počas štúdia 

na strednej škole [1]. 

Experimentálne úlohy zamerané na prípravu roztokov rozvíjajú všetky zložky 

poznávania u žiakov ako sú napr. vedomosti, schopnosti, zručnosti a ich návyky. Žiaci si pri 

nich rozvíjajú motorické, senzorické a intelektuálne schopnosti. Vo všeobecnosti počas 

laboratórneho experimentu si žiaci prehlbujú poznatky, formujú si pozorovacie schopnosti, 

manuálne zručnosti, oboznamujú sa s bezpečnosťou práce pri manipulácii s chemickými 

látkami a ich účinkami a zároveň  aj s významom dodržiavania pracovného postupu [2,3]. 

S problematikou prípravy roztokov sa žiaci stretávajú už v prvom ročníku 4-ročných 

gymnázií [4]. V aktuálnej učebnici chémie určenej pre 1. ročník 4- ročných gymnázií [5] je k 

téme, ktorá súvisí s výpočtami zameranými na roztoky a ich príprave venovaný priestor na 

deviatich stranách. Učivo, v ktorom je zmienka o zmiešavacej rovnici je v učebnici uvedené 

len v rámci rozširujúcich tém, bližšie sa s ním zaoberajú žiaci zvyčajne na výberových 
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seminároch vo vyšších ročníkoch. S prípravou roztokov sa žiaci môžu stretnúť tiež na 

laboratórnych cvičeniach. Praktické úlohy obsahujú okrem precvičovania základných 

výpočtov zameraných na prípravu roztokov (výpočty súvisiace s hmotnostným zlomkom a 

látkovou koncentráciou) aj pracovné postupy na prípravu roztokov s definovaným zložením. 

Laboratórnu úlohu, v ktorej by sa žiaci stretli s aplikáciou znalosti zmiešavacej rovnice sme 

v aktuálnych učebniciach nenašli, a úloha na vyžitie znalosti zrieďovacej rovnice je len 

s použitím kyseliny HCl [5]. 

Cieľom našej práce bolo navrhnúť súbor úloh zameraných na prípravu roztokov 

zmiešavaním a zrieďovaním zásobných roztokov, ktoré by mohli rozšíriť ponuku praktických 

úloh vhodných pre žiakov 4-ročných gymnázií. Vychádzali sme z ISCED 3, podľa ktorého by 

žiaci mali ovládať základné chemické výpočty, medzi ktoré patrí látkové množstvo, 

hmotnostný zlomok a koncentrácia látkového množstva [4]. Vzhľadom na to, že výpočty zo 

zmiešavacej a zrieďovacej rovnice sú rozširujúcou témou, aj navrhované úlohy by mohli nájsť 

uplatnenie skôr na výberových laboratórnych cvičeniach. Na základe ISCED 3 v rámci 

praktického cvičenia by žiaci mali byť schopní pripraviť roztok s konkrétnym zložením. Pri 

tomto type úlohy by si žiaci mali osvojiť a rozvinúť zručnosti pri správnom vážení látky, 

presnom meraní objemu a manipulácii s pipetou, kvantitatívnom prenose látky, 

či premiešavaní roztoku v odmernej banke.   

Teoretickú časť prípravy roztokov, ktorá je zameraná na základné výpočty pomocou 

zmiešavacej a zrieďovacej rovnice sme sa pokúsili v navrhovaných úlohách prepojiť 

s praktickou skúsenosťou, čím sme sa snažili zdôrazniť, že chemické výpočty zamerané na 

prípravu roztokov nie sú abstraktným učivom. Základom pre naše návrhy bola úloha, ktorá 

sa  aktuálne používa na laboratórnych cvičeniach v prvom ročníku bakalárskeho štúdia 

v študijných odboroch, ktoré súvisia s biológiou, príp. environmentalistikou  na PriF UK. 

 

Materiál a metódy 

Výber pomôcok a chemikálií sme podriadili nami určeným kritériám. Pri chemikáliách 

sme v súlade s aktuálnou legislatívou, ktorá sa týka bezpečnej manipulácie s chemikáliami u 

mladistvých, vylúčili prácu s toxickými, mutagénnymi a karcinogénnymi látkami [6]. Pri 

výbere chemikálií sme brali do úvahy, aby boli cenovo dostupné a pri uskladňovaní 

nepodliehali degradácii. Snažili sme sa, aby všetky pomôcky boli súčasťou štandardnej výbavy 

laboratória na strednej škole, preto na realizáciu pokusov sú potrebné skúmavky, kadičky, 

pipety (5 ml a 10 ml) a odmerné banky (50 ml, 100 ml, 250 ml a 500 ml). 

Úlohy sme sa snažili navrhnúť tak, aby boli pre žiakov stredných škôl zaujímavé 
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a mohli si pomocou nich komplexne osvojiť celý postup prípravy roztokov, od výpočtov až po 

praktické skúsenosti. Pri každej úlohe sme sa snažili navrhnúť jednoduchú metódu indikácie 

správnej koncentrácie pripraveného roztoku, aby bolo možné čo najrýchlejšie a bez 

inštrumentálneho vybavenia posúdiť precíznosť pri dodržiavaní pracovného postupu. 

Koncentráciu pripravovaných roztokov sme navrhli posudzovať na základe vizuálnej zmeny, 

ku ktorej dôjde  po prídavku acidobázického indikátora alebo iného činidla, vďaka ktorému 

vznikne v roztoku dobre viditeľná zrazenina, či farebný komplex. Za ideálne spôsoby indikácie 

sme považovali tie, pri ktorých prídavok indikátora veľmi citlivo a s výraznou vizuálnou 

zmenou bude schopný reagovať na rôzne koncentrácie látky v roztoku [7]. 

 

Výsledky a diskusia 

Zostavili sme súbor štyroch úloh, ktoré súvisia s prípravou roztokov a mohli by byť 

vhodným doplnkom pre laboratórne cvičenia zamerané na výučbu danej problematiky.   

 

 

 
Obr. 1. Úloha č. 1 

Overenie koncentrácie acidobázickým indikátorom fenolftaleínom. Roztoky A – C  sú pripravené zriedením 

zásobných roztokov K2CO3. Roztoky D – F sú pripravené zmiešavaním zásobných roztokov K2CO3 

 

Úloha č. 1: Prvá časť úlohy je zameraná na prípravu roztokov zrieďovaním zásobného 

roztoku, druhá časť na prípravu roztokov zmiešavaním zásobných roztokov s rôznou 

koncentráciou. Na konci úlohy získajú žiaci tri dvojice roztokov s rovnakou koncentráciou, ale 

rôznou metódou prípravy. Zhoda koncentrácií bude v závere úlohy potvrdená výpočtom. V 

úlohe žiaci pracujú s roztokmi K2CO3, preto sme na indikáciu koncentrácie vo výsledných 

roztokoch použili acidobázický indikátor fenolftaleín. Tento indikátor, s farebným prechodom 

od bezfarebnej, cez rôzne odtiene svetloružovej až po purpurovú farbu, je vhodný pre výraznú 

vizuálnu zmenu pri rôznych nariedeniach zásaditej látky (Obr. 1.). 
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Obr. 2. Úloha č. 2  

Overenie koncentrácie zriedených roztokov KSCN s roztokom Fe(NO3)3·9H2O 

 

Úloha č. 2: Úloha je zameraná na prípravu roztokov KSCN postupným zrieďovaním 

zásobného roztoku. Správnosť výslednej koncentrácie v pripravených roztokoch si žiaci overia 

s roztokom dusičnanu železitého, pričom môžu pozorovať rôznu intenzitu sfarbenia 

vznikajúceho tmavočerveného komplexu, resp. zrazeniny. Na začiatku úlohy si žiaci budú 

musieť vypočítať objemy roztokov, ktoré budú potrebovať na prípravu zriedených roztokov. 

Nesprávnymi výpočtami dospejú k nesprávnym množstvám zásobného roztoku a na základe 

vizuálnej zmeny, nebudú vedieť správne určiť, v ktorej skúmavke má dôjsť k medznému 

zriedeniu (Obr. 2.). 

 

 

 
Obr. 3. Úloha č. 3 

Overenie koncentrácie roztokov CuSO4·5H2O so žltou krvnou soľou K3[Fe(CN)6]: roztoky A – C sú nariedené 

zo zásobného roztoku a roztoky D – F sú pripravené zriedením už nariedených roztokov 

 

 Úloha č. 3: Prvá časť úlohy je zameraná na riedenie zásobného roztoku, druhá časť na 

riedenie už nariedených roztokov CuSO4. Na začiatku je potrebné, aby si žiaci vypočítali 

objemy roztokov, ktoré použijú pri príprave roztokov s požadovaným zložením. Výsledkom 

pracovného postupu sú tri dvojice roztokov s rovnakou koncentráciou, ktoré sa líšia metódou 

prípravy. Na overenie správnej koncentrácie pripravených roztokov a presnosti s akou žiaci 

pracovali bude použitá žltá krvná soľ. Úloha u žiakov overí znalosti výpočtov zo zrieďovacej 
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rovnice, aj precíznosť pri príprave roztokov. Pri nedostatočnej znalosti výpočtov a pri 

nepresnom meraní objemu nie je možné získať tri dvojice roztokov s rovnakou vizuálnou 

zmenou po pridaní indikátora (Obr. 3.). 

 

 
 

Obr. 4. Úloha č. 4 

Overenie koncentrácie KH2PO4 v roztokoch pomocou acidobázického indikátora metylčerveň. Roztoky A – C 

sú nariedené zo zásobného roztoku a D – F sú pripravené zmiešavaním zásobných roztokov.  Na fotografii 

vpravo je znázornená  reakcia destilovanej vody (pH cca 6,5) s metylčerveňou. Pozorujeme výraznejšie žlté 

sfarbenie 

 

Úloha č. 4: Prvá časť úlohy je zameraná na riedenie zásobných roztokov a druhá časť 

na zmiešavanie zásobných roztokov hydrolyzujúcej soli KH2PO4. Na overenie správnosti 

koncentrácie pripravených roztokov sme zvolili indikátor metylčerveň, ktorý je vhodný na 

použitie v kyslejšom prostredí a mení sfarbenie roztoku od červenej až po žltú. Na konci úlohy 

by mali žiaci získať tri dvojice skúmaviek s rovnakou koncentráciou, ktoré sa líšia v metóde 

prípravy. Úloha je vhodná na komplexné overenie poznatkov z chemických výpočtov pomocou 

bilančných rovníc. Žiaci na základe nich dospejú k množstvám látok, ktoré budú potrebovať 

na prípravu jednotlivých roztokov. Na základe vizuálnej zmeny je možné indikovať 

koncentráciu výsledných roztokov a citlivo odhaliť každú nedôslednosť pri postupe prípravy 

jednotlivých roztokov (Obr. 4.). 

Úlohy boli otestované s rôznymi chemikáliami a rôznymi acidobázickými indikátormi. 

Navrhované úlohy sú rôznymi variáciami prepojenia praktickej zručnosti a znalosti bilančných 

rovníc, ako aj základných výpočtov na prípravu roztokov z tuhých látok. Na rozdiel od úloh, 

ktoré sú uvedené v učebnici chémie [4], sme sa snažili navrhnúť úlohy, pri ktorých by žiaci 

manipulovali skôr s roztokmi solí, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti práce vhodnejšie ako 

kyseliny. Časová náročnosť každej z navrhovaných úloh je 90 minút, čo predstavuje dve 

vyučovacie hodiny. Pri každej úlohe žiak na konci cvičenia na základe vizuálnej kontroly vie 

samostatne vyhodnotiť precíznosť s akou pracoval, čo môže byť vhodným východiskom pri 
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snahe zlepšovať jeho laboratórnu zručnosť. Navrhované zadania úloh by sme v budúcnosti radi 

otestovali na laboratórnych cvičeniach zameraných na prípravu roztokov, ktoré sú určené pre 

žiakov 4-ročných gymnázií a výstupom sa zaoberali v bakalárskej práci. 

 

Záver 

Chemické výpočty sú významnou a neoddeliteľnou súčasťou štúdia chémie 

a laboratórnej praxi. Avšak ich zmysel a význam žiaci často nevidia, pokiaľ nie sú priamo 

prepojené s praktickými úlohami. V našej práci sme navrhli štyri rôzne úlohy, pri ktorých si 

žiaci môžu spojiť znalosti z výpočtov zameraných na prípravu roztokov s praktickou 

prípravou. Zadania úloh sú koncipované tak, aby si pri nich žiaci mohli osvojiť a rozvinúť 

praktické zručnosti spojené s prípravou roztokov, ako aj pochopiť význam ovládania 

chemických výpočtov. Navrhovanými úlohami sme sa snažili zdôrazniť, že dôsledné 

dodržiavanie pracovného postupu a precízna práca pri vážení a meraní objemov nemusí byť 

zárukou úspešného experimentu, pokiaľ žiaci nedokážu využiť vedomosti z chemických 

výpočtov.   
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[4] Štátny pedagogický ústav [Citované: 19. marec 2022]  

 < https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/>  

[5] Kmeťová J., Silný P., Medveď M. et al. (2010) Chémia. Expol Pedagogika, Bratislava, 

p. 29 

[6] Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

[7] Sedlák P. (2010) Úlohy na prípravu roztokov pre laboratórne cvičenia z chémie pre 1. 
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Abstract 

 Digital content in teaching biology in primary school 

 The development of natural sciences brings an increase in new knowledge, which is then integrated into 

the content of education at various levels of schools. In order for students to gain this knowledge, it is necessary 

to look for ways in which the teacher can support the acquisition of new knowledge and skills in students. One of 

the possibilities is the use of didactic means, which provide students with the necessary information from the 

content of education. The implementation of digital technologies in education has also introduced the use of digital 

content, which can affect the motivation, activity of the student, and the level of his/her educational results. The 

aim of the paper is to present the results of a quasi-experiment aimed at finding out whether the application of 

digital content to the teaching of biology has an impact on the level of knowledge in fifth-year primary school 

students. 

 

Keywords: digital content; digital technologies; forest ecosystem; biology 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na našich školách je využívanie rôznych 

didaktických prostriedkov. V posledných rokoch sa zvýšil záujem predovšetkým o aplikáciu 

pomôcok v podobe digitálnych technológií, ktoré reflektujú na požiadavku rozvoja digitálnych 

kompetencií, ako významných zručností 21. storočia [1]. Samotné digitálne technológie 

môžeme považovať za učebné pomôcky len v prípade, že dokážu žiakom sprostredkovať 

konkrétnu informáciu. Digitálne technológie tak môžeme vnímať ako sústavu, ktorá pozostáva 

z informačného obsahu a technologickej platformy, ktorá zabezpečuje interakciu medzi 

používateľom technológie (žiakom) a informáciami, ktoré sprostredkováva [2, 3]. Jedným 

z príkladov takejto technológie je digitálny obsah, ktorý môžeme vymedziť ako digitálne 

doručenie obsahu vzdelávania smerom k žiakom, pričom sú dodržiavané didaktické princípy 

a zásady [4]. 

 Realizované výskumy [napr. 5, 6] naznačujú, že využitie digitálneho obsahu vo 

vyučovaní prírodných vied môže mať pozitívny vplyv na motiváciu, aktivitu a vzdelávacie 

výsledky žiakov. Práve osvojovanie si nových vedomostí a pozitívnych postojov 

k prírodovednému vzdelávaniu vytvára predpoklady pre formovanie prírodovednej 

gramotnosti [7]. Cieľom príspevku je predstaviť výsledky realizovaného kvázi-experimentu 
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zameraného na zistenie, či využitie digitálneho obsahu vo vyučovaní biológie môže mať vplyv 

na úroveň vedomostí žiakov základných škôl. 

 

Materiál a metódy 

 Vplyv digitálneho obsahu na úroveň vedomostí žiakov sme zisťovali prostredníctvom 

kvázi-experimentálneho dizajnu. Tento výskumný dizajn je využívaný v prípade, že objekty 

výskumu v ich prirodzenom prostredí nie je možné zadeliť do skupín na základe náhody [8]. 

V školskom prostredí sú žiaci už na začiatku školského roka zadelení do tried a ročníkov, 

ktorých zloženie nie je možné v priebehu školského roka meniť. Realizovaný kvázi-experiment 

prebiehal v troch krokoch – overovanie vedomostí žiakov pretestom, implementácia 

digitálneho obsahu do vzdelávania vybranej skupiny žiakov, overovanie úrovne vedomostí 

posttestom. 

 Pre overenie úrovne vedomostí žiakov sme využili test vlastnej konštrukcie, ktorého 

obsahová validita bola zisťovaná prostredníctvom posúdenia dvoch expertov. Test obsahoval 

21 položiek, z ktorých 7 malo uzavretý a 14 otvorený charakter. Žiaci celkovo v teste mohli 

získať 54 bodov. Reliabilitu testu sme zisťovali prostredníctvom Cronbachovho alfa, ktoré 

malo pri preteste hodnotu 0,743 a pri posttetste 0,721.  

 Na overenie normality sme použili Shapiro-Wilkov test, ktorý sa využíva pri malých 

výskumných súboroch (N<50), pričom ak p<0,05, získané dáta nepochádzajú z normálneho 

rozloženia. Ak analyzované dáta pochádzali z normálneho rozloženia, použili sme Studentov 

t-test pre dva nezávislé výbery, ktorým sme zisťovali, či zistený rozdiel v priemeroch  

experimentálnej a kontrolnej skupiny je náhodný alebo štatisticky významný. V prípade, že 

dáta nepochádzali z normálneho rozloženia, použili sme neparametrický Mann-Whitneyho 

(Wilcoxon) test, ktorý porovnáva mediány dvoch vzoriek. 

 Výskumný súbor tvorilo 26 žiakov (17 chlapcov a 9 dievčat) piateho ročníka  

navštevujúcich ZŠ s MŠ Dolná Krupá. Žiaci boli počas vyučovania biológie rozdelení na 

experimentálnu (N=13) a kontrolnú (N=13) skupinu. Za experimentálnu skupinu bola zvolená 

tá skupina žiakov, ktorá dosiahla v preteste horší výsledok. Obe skupiny žiakov boli 

vzdelávané prostredníctvom využitia rovnakých vyučovacích metód a postupov. Pri 

vzdelávaní žiakov experimentálnej skupiny bol využitý nami navrhnutý digitálny obsah so 

zameraním na tematický celok Spoločenstvá organizmov (témy spojené s lesným 

ekosystémom). 
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Výsledky a diskusia 

 Experimentálna skupina v preteste získala v priemere 18,1 bodov a v postteste 46,9 

bodov. Medián v preteste bol na úrovni 17,5 bodov a v postteste 46,9 bodov. Žiaci kontrolnej 

skupiny v preteste získali v priemere 22,6 a v postteste 36,3 bodov. Medián tejto skupiny sa 

v preteste pohyboval na úrovni 22,6 bodov a v postteste na úrovni 39 bodov. Základné popisné 

charakteristiky testu uvádzame v Tab. 1. 

 

Tab. 1. Vyhodnotenie pretestu a posttestu 

 

 Pretest Posttest 

 Experimentálna 

skupina 

Kontrolná 

skupina 

Experimentálna 

skupina 

Kontrolná 

skupina 

Počet žiakov 13 13 13 13 

Priemer 18,1 22,6 46,9 36,3 

Medián 17,5 22,5 49 39 

Štandardná odchýlka 7,961 7,325 4,37 2,51 

Koeficient rozptylu 43,94 % 32,44 % 9,30% 5,73% 

Minimum 2,5 12 39,5 35,5 

Maximum 30 35 51,5 44 

Rozpätie 27,5 23 12 8,5 

Štandardná šikmosť -0,551 0,30 -1,097 0,765 

Štandardná špicatosť -0,238 -0,741 -0,894 0,297 

 

V preteste žiaci experimentálnej skupiny dosiahli priemerné percentuálne skóre 33,5% 

a žiaci kontrolnej skupiny 41,8%. V 18 položkách pretestu žiaci kontrolnej skupiny dosiahli 

vyššie priemerné percentuálne skóre a v dvoch položkách rovnaké skóre ako experimentálna 

skupina (Obr. 1.), v jednej položke mala experimentálna skupina vyššie priemerné 

percentuálne skóre ako kontrolná skupina. Shapiro-Wilkov test potvrdil, že získané údaje 

pochádzajú z normálneho rozloženia (W=0,988, p=0,984). Keďže dáta pochádzali z 

normálneho rozloženia, pre porovnanie sme použili parametrický Studentov t-test pre dva 

nezávislé výbery. Výsledok testu (t=1,48, p=0,15) nepotvrdil existenciu štatisticky 

významných rozdielov medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou v preteste. V rámci 

analýzy jednotlivých položiek testu sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely 

v prospech niektorej zo skupín kvázi-experimentu. 
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Obr. 1. Priemerné percentuálne skóre experimentálnej a kontrolnej skupiny v preteste  

 

 V postteste dosiahla experimentálna skupina lepšie priemerné percentuálne skóre 

(86,9%) ako kontrolná skupina (72,7%).  Dáta nepochádzali z normálneho rozloženia 

(W=0,88, p=0,005). Aby sme zistili, či je rozdiel mediánov týchto dvoch skupín iba náhodný 

alebo štatisticky významný, použili sme Mann-Whitneyho (Wilcoxon) test. Výsledok testu 

(W=-54, p=0,0059) potvrdil, že žiaci experimentálnej skupiny dosiahli v riešení testu 

štatisticky významne lepší výsledok ako žiaci, ktorí tvorili kontrolnú skupinu. Porovnaním 

výsledkov jednotlivých testových položiek v postteste u experimentálnej a kontrolnej skupiny 

sme zistili štatisticky významný rozdiel pri otázkach 1, 7, 8, 12,17,18 a 20 (Obr. 2.). 

 

 
 

Obr. 2. Priemerné percentuálne skóre experimentálnej a kontrolnej skupiny v postteste (* štatisticky 

významné rozdiely) 
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 Na zistenie, či môže mať aplikácia digitálneho obsahu do vzdelávania žiakov vplyv na 

úroveň ich vedomostí, porovnali sme výsledok pretestu a posttestu experimentálnej skupiny. 

Keďže dáta pochádzali z normálneho rozdelenia (W=0,97, p=0,91), použili sme Studentov t-

test. Výsledok testu (t=11,4, p=0,0000063) potvrdil, že medzi súbormi dát existujú štatisticky 

významné rozdiely. Percentuálne experimentálna skupina vyriešila všetky položky posttestu 

lepšie ako položky pretestu. Štatisticky významné rozdiely sme zaznamenali pri 19 položkách 

(obr. 3).  Obsah týchto položiek testu bol zahrnutý do nami navrhnutého digitálneho obsahu, 

ktorý bol využívaný v priebehu jednotlivých vyučovacích hodín biológie. 

 

 
 

Obr. 3. Priemerné percentuálne skóre experimentálnej skupiny v preteste a postteste (* štatisticky 

významné rozdiely) 

 

Na základe vyššie uvedených údajov môžeme konštatovať, že aplikácia digitálneho 

obsahu do vyučovania biológie môže mať vplyv na úroveň vedomostí žiakov. Tento názor 

opierame o skutočnosť, že žiaci experimentálnej skupiny, pri vzdelávaní ktorej bol využitý 

digitálny obsah, dosiahli v postteste štatisticky lepšie výsledky.  

 

Záver 

Vzdelávanie v piatom ročníku základnej školy je v mnohých ohľadoch špecifické. Žiaci 

sa stretávajú s novými vyučovacími predmetmi, čo úmerne zvyšuje aj množstvo 

sprístupňovaných poznatkov z rôznych vzdelávacích oblastí. V rámci vyučovania biológie sa 

od žiakov vyžaduje osvojenie si nových pojmov, definícií a vedeckých faktov a ich následné 

využívanie v praktickom živote. Pre mnohých žiakov môže ísť o náročný proces, v dôsledku 

ktorého môže dochádzať k znižovaniu aktivity na vyučovacej hodine a v konečnom dôsledku 
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aj k strate záujmu o vlastné vzdelávanie. S ohľadom na to je potrebné hľadať spôsoby, 

prostredníctvom ktorých môžeme podporiť proces osvojovania si nových vedomostí žiakmi 

a zároveň zvýšiť aj ich záujem o vzdelávanie. Jednou z možností môže byť aplikácia 

didaktických prostriedkov v podobe digitálneho obsahu do vzdelávania. Realizované výskumy 

[napr. 9, 10] ukazujú, že využitím rôznych aktivizujúcich metód a aplikáciou digitálnych 

technológií sprístupňujúcich digitálny obsah môže dôjsť k zvýšeniu záujmu žiakov 

o vyučovací predmet a zároveň k zvýšeniu predstavivosti žiakov. Digitálne technológie 

a digitálny obsah tak môžu predstavovať vhodný nástroj na zvyšovanie vzdelávacej úrovne 

žiakov v predmete biológia na našich základných školách. Je potrebné si uvedomiť, že 

pozitívny vplyv učebnej pomôcky na vzdelávacie výsledky žiakov zvyšuje využitie vhodných 

metód a stratégií vzdelávania, ktoré podporujú aktivitu žiaka.    
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Abstract 

Influence of an experimental lesson focused on photographic chemistry on student attitudes towards art 

and natural sciences 

Attitude change usually occurs gradually, over a long time, but there are studies proving so-called "fast" 

attitude change after an intensive experience regarding the subject of the attitude. The goal of this study was to 

prove the "fast" attitude change in attitudes towards arts and natural sciences by an experimental lesson focused 

on an overlapping subject – chemistry of the photographic process. Cyanotype has been chosen as a suitable 

photographic process for the experimental lesson, being easy to perform in a classroom and due to availability of 

both equipment and chemicals. The paper presents the results of the study among elementary and high school 

students in Bratislava, Slovakia. The results were negative – no significant attitude change has been proven. 

 

Keywords: attitudes; natural sciences; art; chemistry; cyanotype; photographic process 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Postoj je relatívne ustálená, prevažne získaná psychologická tendencia, prejavujúca sa 

v pozitívnom alebo negatívnom hodnotení konkrétnej entity [1, cit. podľa 2]. Zmena postoja 

nastáva dvojakým spôsobom: možno ju docieliť dlhodobým pôsobením, persuáziou 

(ovplyvňovaním, presvedčovaním) [2]; ale aj význačnou a intenzívnou osobnou skúsenosťou. 

Prvá cesta je postupná a pomalá, zatiaľ čo druhou cestou môže zmena postoja nastať v priebehu 

pomerne krátkeho času [2 – 6].  

Postoje k učebným predmetom sú pre učiteľa a vyučovací proces dôležité najmä preto, 

že je dokázaná korelácia medzi postojom žiaka ku predmetu a jeho výsledkami v danom 

predmete [7, 8]. Žiacke postoje ku prírodovedným predmetom sú na Slovensku vo 

všeobecnosti neutrálne, k biológii kladnejšie, než k chémii [9 – 12]. K umeniu a výtvarnej 

výchove sú postoje skôr kladné, no žiaci ich spravidla nepovažujú za užitočné pre život [13]. 

Cieľom výskumu bolo potvrdiť „rýchlu“ zmenu postojov prostredníctvom osobnej 

skúsenosti a zistiť, či hodina praktického cvičenia so zameraním na chémiu fotografického 

procesu môže poslúžiť ako takáto skúsenosť. Fotografia bola pre tento cieľ vybraná práve 

preto, že sa v nej prekrýva umenie a chémia [14]. Pre nenáročnosť na priestorové vybavenie 

a chemikálie, ako aj relatívnu nenáročnosť postupu sme zvolili metódu kyanotypie – fotografie 

na princípe železitých zlúčenín [15]. Ďalším zjednodušením oproti klasickému fotografickému 
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procesu bolo použitie fotogramu – negatívneho obrazu predmetu položeného priamo na 

svetlocitlivú vrstvu (Obr. 1.), čím odpadá nutnosť použitia fotoaparátu alebo princípu camera 

obscura [16]. 

 

 
 

Obr. 1. Kyanotypický fotogram  

Jedna zo žiackych prác vytvorená počas realizácie výskumu. Zverejnené so súhlasom autora 

 

Materiál a metódy 

Na identifikáciu zmien v postojoch bol použitý dotazník Likertovho typu s 20 

položkami, každá so štvorstupňovou postojovou škálou. Dotazník bol rozdelený na dve 

dimenzie: umenie a prírodovedné predmety; každá po 10 položiek. Dotazník bol 

administrovaný formou pretest-posttest, medzi testami prebehla hodina praktického cvičenia 

zameraného na kyanotypiu. 

Výskum prebehol počas prezenčného vzdelávania na základných a stredných školách 

v Bratislave a zúčastnilo sa ho dokopy 60 žiakov, z toho bolo 45 dotazníkov platných: 20 

respondenti boli druháci na štvorročnom gymnáziu (ISCED 3), 25 žiaci siedmeho ročníka ZŠ 

a sekundy osemročného gymnázia (ISCED 2).  

Každá zo skupín na praktickom cvičení pracovala podľa postupu, ktorý zodpovedal 

úrovni vedomostí a zručností v ich ročníku. Postup pre ISCED 2 obsahoval prípravu roztokov, 

scitlivenie papiera na svetlo a následný kreatívny proces tvorby fotogramu s použitím 

dostupných predmetov, predovšetkým lisovaných rastlín. Postup pre ISCED 3 navyše 

zahrňoval viackrokovú syntézu svetlocitlivej zlúčeniny (tris(oxaláto)železitanu draselného), 

ktorá bola použitá na scitlivenie papiera. 
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Výsledky boli následne podrobené štatistickej analýze. Z deskriptívno-štatistických 

metód sa uplatnil výpočet priemernej hodnoty, modu, mediánu a smerodajnej odchýlky. Pri 

analýze dát poslúžil Pearsonov korelačný koeficient a d'Agostinov-Pearsonov test 

a z induktívno-štatistických metód sme použili Studentov párový t-test. Hladina významnosti 

α bola stanovená na 0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Všetky štatistické miery výsledkov sú zhrnuté v tabuľke 1. Všetky sady údajov mali 

podľa d'Agostinovho-Pearsonovho testu normálne rozloženie. Vo všetkých prípadoch sa 

priemerná odpoveď posunula pozitívnym smerom, čo by naznačovalo, že postoje žiakov sa po 

praktickom cvičení zlepšili, a to v dimenzii prírodných vied aj umenia. Tomuto by nasvedčoval 

aj medián týchto výsledkov. Modus sa zmenil k pozitívnym hodnotám u dvoch zo štyroch sád 

údajov.  

 

Tab. 1. Zhrnutie najdôležitejších štatistických mier výsledkov výskumu 

** – hladina významnosti α = 0,05 

 

 Základná škola Gymnázium 

 Umenie PVP Umenie PVP 

 pred po pred po pred po pred po 

Priemer 1,303 1,376 1,765 1,836 1,433 1,483 1,750 1,891 

Medián 1,3 1,4 1,7 2 1,5 1,65 1,85 2 

Modus 1,5 1 1,6 2 1,5 1,7 2,2 2,1 

Smerodajná 

odchýlka 
0,491 0,599 0,485 0,408 0,731 0,636 0,497 0,488 

Typ 

rozdelenia 
norm. norm. norm. norm. norm. norm. norm. norm. 

Pearsonov 

korelačný 

koeficient 

0,756** 0,730** 0,887** 0,762** 

Signifikancia 

podľa 

párového 

t-testu 

nie nie nie nie 

 

Pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu sme pri jednotlivých respondentoch 

zistili silnú koreláciu odpovedí pred a po praktickom cvičení, z čoho vyplýva, že ak respondent 

získal isté skóre v niektorej dimenzii v preteste, tak podobné skóre získal aj v postteste. 

Aby sme určili, či je zmena v priemerných výsledkoch signifikantná, použili sme 
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párový t-test. Pomocou neho sme stanovili, že zmena nebola signifikantná u respondentov na 

ZŠ, ako ani na gymnáziu. Z toho vyplýva, že praktické cvičenie nemalo významný vplyv na 

zmenu žiackych postojov.  

 

Záver 

Zmeniť už vybudovaný negatívny postoj žiakov k učebnému predmetu je neľahká 

úloha, čo dozaista potvrdí aj nejeden učiteľ z praxe. Pritom rozvíjať u žiakov pozitívny postoj 

k predmetu by pre učiteľa malo byť dôležitým cieľom, najmä vo svetle výskumov 

dokazujúcich, že postoj k predmetu má vplyv na žiakove výchovno-vzdelávacie výsledky 

v ňom. 

Krátkodobá osobná skúsenosť sa uvádza ako činiteľ, ktorý dokáže ovplyvniť postoje 

človeka. Praktické cvičenie zamerané na chémiu fotografického procesu sa ukázalo byť ako 

takáto skúsenosť nedostatočné. Možným dôvodom je, že na žiakov nezapôsobila tak 

intenzívne, ako sa očakávalo. Ďalšou príčinou môže byť, že dve vyučovacie hodiny venované 

aktivite sú predsa len krátky čas na ovplyvnenie postoja, pričom dlhšie pôsobenie by mohlo 

mať väčší vplyv. Nemožno zanedbať ani vplyv školského prostredia, v ktorom sú aktivity 

žiakmi často vnímané menej spontánne. 
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Abstract 

Pupils' ideas about the structure of atoms, the formation and extinction of chemical bonds and energy 

changes during the formation and extinction of chemical bonds 

Many studies have also shown students' problems in understanding the formation of a chemical bond. 

This is a key topic in chemistry because, thanks to its correct understanding, students are able to understand the 

other topics of chemistry. Based on the above, we have set as the main goal of our research to find out the level 

of student understanding of the concept: atom, formation and termination of chemical bonding and energy changes 

accompanying the formation and termination of chemical bonding. 

 

Keywords: atomic structure; chemical bonding; bonding energy; energy changes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Atómová teória, štruktúra atómu, podstata hmoty patria k základným konceptom vo 

vede a vedeckom vzdelávaní [1]. Mnohé výskumy [2, 3, 4, 5] však preukázali, že študenti majú 

ťažkosti s učením sa daných konceptov a rovnako aj s následnou konštrukciou alternatívnych 

modelov atómu. Študenti si často zamieňajú, prípadne nerozlišujú pojmy atóm, molekula, ión 

a dokonca bunka. Považujú atóm za živú jednotku, ktorá je schopná podieľať sa na 

biologických procesoch a sú pre nich mätúce pojmy jadro atómu a jadro bunky [3, 5]. 

V chápaní súčasného vedeckého modelu atómov bránia napríklad alternatívne predstavy 

vychádzajúce z Bohrovho, prípadne Rutherfordovho modelu atómu [6]. 

Mnohé výskumy tiež preukázali problémy študentov s chápaním vzniku chemickej 

väzby. Ide o kľúčovú tému predmetu chémia, pretože vďaka jej správnemu pochopeniu sú žiaci 

schopní porozumieť povahe chemických reakcií, chemickej rovnováhe, termodynamiky 

a štruktúre molekúl [7]. Výskum autorov Boo H-K. a Watson J. R. [8] preukázal, že žiaci si 

napríklad predstavujú chemickú väzbu ako fyzické spojenie medzi atómami. Pôvod 

miskoncepcie podľa nich vychádza z fyzikálnych modelov – zobrazení, v ktorých sú atómy 

reprezentované ako gule a kovalentné väzby ako “tyčinky“, ktoré ich držia pohromade. Častou 

mylnou predstavou žiakov je, že elektróny sú rovnomerne zdieľané vo všetkých typoch 

kovalentnej väzby [9, 10]. Okrem kovalentnej chemickej väzby majú problémy aj 

s definovaním iónovej, kovovej väzby, čo môže byť spôsobené neschopnosťou opísať 

mailto:kramarova25@uniba.sk
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molekulu/chemickú zlúčeninu na submikroskopickej, makroskopickej a symbolickej úrovni 

[11]. Vznik chemickej väzby je prezentovaný schémou príťažlivých a odpudivých síl medzi 

atómami. Tie spôsobujú, že sa atómy k sebe neustále približujú a vzďaľujú – ich pohyb je 

v určitom smere rovnovážny. Táto schéma nie je intuitívna, pretože bežne sa nestretávame 

s takým fyzickým systémom, v ktorom protichodné sily pôsobili súčasne. Naviac najstabilnejší 

stav (stav minimálnej energie) je dynamický – medzi protichodnými silami nastáva dynamická 

rovnováha [12]. Vznik chemickej väzby je sprevádzaný zmenami energie. Aj v tejto oblasti sa 

vyskytujú rôzne mylné predstavy žiakov. Žiaci môžu byť súčasne presvedčení o tom, že väzby 

sú stabilné a atómy sa spájajú práve preto, aby dosiahli stabilnejší stav a zároveň, že vo väzbách 

je uložená energia, ktorá sa uvoľňuje pri jej rozrušení. Tieto myšlienky si však odporujú – ak 

sú atómy viazané väzbou stabilné, ich energia je nižšia než ak viazané nie sú a na prerušenie 

väzby je naopak potrebné energiu dodať [13]. 

Uvedené, ale aj akékoľvek iné mylné predstavy žiakov, ktoré sú v ich mysliach pevne 

zabudované, bránia následnému zmysluplnému učeniu sa aj v ďalších oblastiach chémie [5].  

 Na základe vyššie uvedeného sme si ako hlavný cieľ nášho výskumu stanovili: 

• zistiť úroveň žiackeho porozumenia konceptom: stavba atómu, vznik a zánik chemickej 

väzby, zmeny energie sprevádzajúce vznik a zánik chemickej väzby. 

 

Materiál a metódy 

Na základe hlavného cieľa sme si stanovili nasledujúce úlohy: 

• oboznámiť sa s najčastejšími mylnými predstavami žiakov v daných oblastiach. 

• vytvoriť vhodný diagnostický prostriedok na zistenie úrovne porozumenia žiakov danej 

problematike. 

• zistiť základné charakteristiky testových položiek (výskumného nástroja) – validita, 

reliabilita, citlivosť, obťažnosť. 

• zrealizovať výskum. 

• identifikovať mylné predstavy žiakov o stavbe atómu, priebehu vzniku a zániku 

chemickej väzby a zmenách energie, ktoré sprevádzajú jej vznik a zánik. 

Pri realizácii výskumu sme vychádzali zo štúdie autorky M. M. Ndoile [6], ktorá sa 

venovala úrovni žiackeho porozumenia konceptom: štruktúra atómu, vznik chemickej väzby 

a väzbová energia.  

 Charakteristika výskumnej vzorky: Naša výskumná vzorka pozostávala z 26 študentov 

osemročného gymnázia vo veku 17 – 18 rokov.  



 

1106 
 

 Charakteristika výskumného nástroja: Ako výskumný nástroj sme použili didaktický 

test, ktorý obsahoval 13 testových položiek s možnosťou výberu odpovede. Žiaci mali okrem 

jednej testovej položky, na ktorú nadväzovala podotázka, na výber zo štyroch ponúkaných 

možností. Z nich bola správna vždy len jedna. Výber správnej odpovede sme hodnotili 1 

bodom, za nesprávnu odpoveď sme udelili žiakom nula bodov. Celkový počet bodov, ktorý 

mohli žiaci dosiahnuť bol 13. 

 Po získaní dát z didaktického testu sme určili obťažnosť a citlivosť testových položiek. 

Na výpočet obťažnosti testových položiek sme použili hodnotu obťažnosti Q a na výpočet 

citlivosti, koeficient citlivosti ULI.  

 Pri vyhodnocovaní dát sme rozdelili testové položky do rôznych kategórií podľa typu 

konceptu, na ktorý boli zamerané. Úlohy 1, 2, 2.1 boli zamerané na koncept stavby atómu. 

Úlohy 3, 4, 5, 6 boli orientované na koncept vzniku a zániku chemickej väzby a úlohy 7, 8, 9, 

10, 11, 12 spadajú do konceptu energetických zmien v priebehu vzniku a zániku chemickej 

väzby. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na základe získaných dát sme určili obťažnosť testových položiek. Hodnoty obťažnosti 

jednotlivých úloh sú uvedené v Tab. 1. 

 

Tab. 1. Hodnoty obťažnosti jednotlivých testových položiek 

 

Úloha 1 2 2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Q [%] 38 27 15 65 88 69 42 73 62 77 65 81 88 

 

 Hodnota obťažnosti Q určuje do akej miery je daná testová úloha náročná. Ak je 

hodnota obťažnosti Q okolo 50, testové úlohy sa považujú za veľmi vhodné. Ak je hodnota Q 

pod 20 testové úlohy sa radia medzi veľmi jednoduché a ak hodnota Q dosahuje hodnotu vyššiu 

než 80 testová úloha sa považuje za veľmi náročnú. Veľmi jednoduché testové úlohy rovnako 

ako príliš náročné úlohy sa neodporúča používať. Príliš jednoduché úlohy môžu mať však 

motivačný charakter.   

Medzi veľmi vhodné testové položky sa na základe vyššie uvedených kritérií môžeme 

zaradiť úlohy: 3 (Q = 65%), 5 (69%), 6 (Q = 42%), 8 (Q = 62%), 10 (Q = 65%). Veľmi náročné 

sa javia úlohy:  4 (Q = 88%), 11 (Q = 81%) a 12 (Q = 88%). Medzi úlohy s motivačným 

charakterom môžeme zaradiť úlohu 2.1 (Q = 15%). 
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 Prostredníctvom hodnoty citlivosti testovej úlohy vieme odlíšiť žiakov s lepšími 

a horšími vedomosťami. Čím je hodnota koeficientu ULI bližšie k hodnote -1 prípadne + 1, 

tým lepšie daná úloha vyjadruje rozdiel medzi žiakmi s lepšími a horšími vedomosťami. 

Hodnoty koeficientu citlivosti testových úloh uvádzame v Tab. 2. 

 

Tab. 2. Hodnoty koeficientu citlivosti ULI jednotlivých testových položiek 

 

Úloha 1 2 2.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

d 0,15 0,85 0,62 0,54 0,08 0,46 0,69 0,38 0,62 0,31 0,23 0,38 0,08 

 

 K testovým úlohám, na základe ktorých vieme najlepšie odlíšiť žiakov s lepšími 

a horšími patrí úloha 2 a úloha 12. Pri zostavovaní výskumného nástroja sme analyzovali 

obsah, rozsah a váhu jednotlivých aspektov daných konceptov. Vychádzali sme zo Štátneho 

vzdelávacieho programu pre osemročné gymnáziá a platných učebníc chémie pre SŠ. Test 

posúdili aj 3 kompetentné osoby, konkrétne učitelia chémie. Z výsledkov možno usúdiť, že test 

je obsahovo validný ako výskumný nástroj pre zisťovanie žiackych predstáv o daných 

konceptoch. Na stanovenie reliability (spoľahlivosti) didaktického testu sme použili 

štandardizovanú Cronbachovu alfu. Jej hodnota dosiahla hodnotu r = 0,7. Môžeme teda 

považovať test za spoľahlivý. Celková úspešnosť riešenia testu bola 39 %.  

Vyhodnotenie odpovedí žiakov na základe daných konceptov 

Vzhľadom na stanovený rozsah príspevku sme sa rozhodli vybrať podľa nás 

najpodstatnejšie zistenia vyplývajúce zo získaných dát. V Tab. 3. uvádzame percentuálne 

zastúpenie správnych a nesprávnych odpovedí v jednotlivých testových položkách. 

 

Tab. 3. Percentuálne zastúpenie správnych a nesprávnych odpovedí v jednotlivých testových 

položkách 

 

Úloha Správne odpovede Nesprávne odpovede 

1 61,54 % 38,46 % 

2 73,08 % 26,92 % 

2.1 84,62 % 15,38 % 

3 34,62 % 65,38 % 

4 11,54 % 88,46 % 

5 30,77 % 69,23 % 

6 57,69 % 42,31 % 

7 26,92 % 73,08 % 

8 38,46 % 61,54 % 

9 23,09 % 76,92 % 

10 34,62 % 65,38 % 

11 19,23 % 80,77 % 

12 11,54 % 88,46 % 
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Ako sme uviedli vyššie jednotlivé úlohy sme rozdelili podľa konceptov, na ktoré boli 

zamerané.   

V úlohe 1 mali žiaci vybrať z ponúkaných možností najlepšiu charakteristiku, ktorá 

zodpovedá stavbe atómu. Žiaci vo väčšom percentuálnom zastúpení zvolili správnu možnosť, 

ktorá znela: Atóm je neurčitá guľa, v ktorej sa kdekoľvek mimo veľmi malého centrálne 

umiestneného jadra môže vyskytovať elektrón. V malom jadre sú prítomné protóny. Pomerne 

veľké zastúpenie (30,77 %) malo aj nesprávne tvrdenie: Atóm má tvar kruhu, veľmi malé jadro 

a množstvo prázdneho priestoru – ako kruh v strede futbalového ihriska. Protón sa nachádza 

vo vnútri jadra, elektrón ako ešte menšia častica obieha okolo jadra. Táto mylná predstava 

študentov môže byť spôsobená práve znázorneniami atómov v platných učebniciach chémie 

a to už na základnej škole.  

Z úloh, ktoré boli zamerané na vznik chemickej väzbe sme vybrali úlohu 4, ktorá mala 

najnižšie percentuálne zastúpenie správnych odpovedí. Študenti mali z ponúkaných možností 

vybrať tvrdenie zodpovedajúce správnemu vysvetleniu, prečo dva atómy tvoria molekulu. 

V odpovediach prevládal (69,23 %) výber tvrdenia: Atóm, ktorý je elektropozitívny, sa chce 

zbaviť svojho valenčného elektrónu, aby dosiahol stabilný stav. Preto odovzdá valenčný 

elektrón inému atómu a v tom prípade oba atómy dosiahnu svoj najstabilnejší stav. Správne 

bolo tvrdenie: Keď sa atómy k sebe približujú, elektróny z každého atómu sa začnú priťahovať 

k jadru druhého atómu, čím vznikne molekula. Toto tvrdenie vybralo len 7,69 % študentov. Na 

eliminovanie miskoncepcií v oblasti vzniku chemickej väzby sa odporúčajú napríklad učebné 

texty zamerané na konceptuálne zmeny [14]. 

Z úloh zameraných na koncept energetických zmien sprevádzajúcich vznik a zánik 

chemickej väzby sme vybrali úlohy 11 a 12.  

V úlohe 11 mali žiaci vybrať z ponúkaných tvrdení také, ktoré najlepšie opisuje 

energetické zmeny počas vzniku chemických väzieb. V odpovediach žiakov prevládal výber tvrdenia 

(42,31 %): Počas štiepenia chemickej väzby sa energia uvoľňuje vo forme tepla, zatiaľ čo 

udržanie väzieb si vyžaduje energiu. Druhý najčastejší výber (26,92 %) bolo tvrdenie: Na 

vytvorenie väzieb v produktoch reakcie je potrebná energia. Táto energia je uložená vo 

väzbách. 

Úloha 12 bola zameraná na energetické zmeny počas vzniku a zániku chemických 

väzieb. V odpovediach študentov prevládalo v zastúpení 46,15 % tvrdenie: Počas štiepenia 

chemickej väzby sa energia pri exotermických reakciách uvoľňuje do okolia; a tvrdenie (23,08 

%): Keďže energia nemôže vzniknúť ani zaniknúť, energia, ktorá je potrebná na rozrušenie 

väzieb sa rovná energii, ktorá sa uvoľňuje počas vzniku chemickej väzby. 
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Záver  

 Na základe dát výskumu môžeme tvrdiť, že študenti vo veku 17 – 18 rokov 

osemročného gymnázia prechovávajú mylné predstavy o vzniku a zániku chemickej väzby 

a o zmenách energií, ktoré ich sprevádzajú. Vzhľadom na malú výskumnú vzorku nemôžeme 

však naše závery zovšeobecniť.  

Do budúcnosti si kladieme za cieľ zistiť či existuje štatisticky významný rozdiel 

v riešení daných testových položiek medzi študentami, ktorí navštevujú na danej škole odborný 

seminár z chémie a tými, ktorí ho nenavštevujú.  
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Abstract 

Level of inquiry skills among intellectually gifted pupils  

One of the goals of science education is to prepare pupils to be able to reflect the global challenges and 

perspectives of the 21st century. Educational concepts based on the principles of constructivism, which enable 

pupils to actively build knowledge and develop competencies, come to the fore. One of them is Inquiry-Based 

Science Education, through which they can acquire knowledge and develop skills. Intellectually gifted pupils can 

solve problem situations in more depth and connect individual knowledge, which can have a positive effect on 

the development of their skills. The results of our research suggest that intellectually gifted pupils have a relatively 

high level of acquired inquiry skills. In addition, by analysing the individual items in the test, we were able to 

identify pupils' problems in solving tasks focused on selected skills, which can lead to improved further education 

in science teaching.  

 

Keywords: Inquiry-Based Science Education; inquiry skills; intellectually gifted pupils 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jedným z primárnych cieľov vyučovania prírodovedných predmetov je snaha vychovať 

zo žiaka prírodovedne gramotného jedinca, ktorý bude schopný porozumieť svetu prírody, 

pochopiť vzájomnú prepojenosť vedy s bežným životom, rozvíjať si vedecké myslenie [1], 

riešiť problémy súvisiace s vedou, zapojiť sa do spoločenského diskurzu o vede a technike [2] 

a reflektovať globálne výzvy a perspektívy 21. storočia [3]. Prírodovednú gramotnosť je možné 

rozvíjať prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania [4]. Táto konštruktivistická 

koncepcia vzdelávania je založená na aktívnom a na žiaka orientovanom prístupe k výučbe [5], 

prostredníctvom ktorého dochádza u žiakov nie len k rozvoju logického, kritického [6] a 

tvorivého myslenia [7], ale aj k poznaniu prírodovedného obsahu [8] a k rozvoju bádateľských 

zručností [9]. Práve rozvoj bádateľských zručností predstavuje pre žiakov dôležitý odrazový 

mostík, ktorý im umožní preniknúť do sveta vedy, porozumieť mu a vytvárať zodpovedné 

rozhodnutia podložené relevantnými dôkazmi [10].  

Výskumy realizované na slovenských školách však poukazujú na pomerne nízku 

úroveň bádateľských zručností žiakov na rôznych stupňoch vzdelávania [11, 12]. Jednotlivé 

výskumy ale exaktne nesledujú výkony žiakov s nadpriemerným intelektovým nadaním, 

a preto nám chýbajú relevantné informácie o úrovni rozvoja ich zručností. Z literárneho 
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prehľadu navyše vyplýva, že žiaci s nadpriemerným intelektovým nadaním zvyčajne disponujú 

vysokou schopnosťou využívať nadobudnuté poznatky pri riešení problémových situácií, ktoré 

analyzujú viac do hĺbky v porovnaní s „bežnou“ populáciou žiakov [13] a sú schopní vyniknúť 

práve prostredníctvom bádateľských koncepcií vzdelávania [14]. Môžeme preto očakávať, že 

spomínaní žiaci sa budú pri realizovaní rôznych bádateľských aktivít odlišovať od „bežných“ 

žiakov [16] a mali by sme zvážiť separátny prístup pri ich vzdelávaní a hodnotení [15]. Z toho 

dôvodu sme si v rámci výskumu stanovili za cieľ: a) zistiť úroveň vybraných bádateľských 

zručností žiakov s nadpriemerným intelektovým nadaním, b) identifikovať problémy žiakov 

pri riešení úloh zameraných na vybrané bádateľské zručnosti a c) zistiť, či existuje štatisticky 

významný rozdiel medzi úrovňou bádateľských zručností žiakov vzhľadom na pohlavie.  

 

Materiál a metódy 

Na základe predchádzajúceho výskumu [11] sme vymedzili pre žiakov vo veku 13 až 

15 rokov dvanásť kľúčových bádateľských zručností, ktoré by si mali osvojiť počas 

vzdelávania na základnej škole. Medzi tieto zručnosti patrí zručnosť formulovať výskumnú 

otázku; identifikovať závisle a nezávisle premennú; predpovedať výsledky 

pokusu/pozorovania; navrhnúť postup pokusu; realizovať pokus/pozorovanie; pozorovať; 

zaznamenávať údaje; spracovať, analyzovať a interpretovať údaje; vysvetliť vzťahy medzi 

údajmi alebo premennými; formulovať zovšeobecnenia alebo vysvetlenia; formulovať 

relevantné závery a prezentovať získané výsledky.  

Úroveň bádateľských zručností žiakov s nadpriemerným intelektovým nadaním sme 

zisťovali prostredníctvom testu vlastnej konštrukcie, ktorý pozostával z 20 uzavretých položiek 

orientovaných v kontexte biológie. Každú kľúčovú zručnosť sme merali prostredníctvom 

dvoch položiek. Zručnosti ako realizáciu pokusu/pozorovania či prezentáciu získaných 

výsledkov však nie je možné merať prostredníctvom písomných testov, a preto sme ich úroveň 

u žiakov nezisťovali. Validitu testu sme stanovili expertným posúdením piatimi kompetentami 

[17]. Reliabilitu testu sme určili prostredníctvom vzorca Kudera a Richardsona č. 20, pretože 

položky v teste boli skórované dichotomicky. Z jeho hodnoty (KR20 = 0,75) vyplýva, že test 

môžeme považovať za reliabilný [18]. Následne sme získané výsledky podrobili kvantitatívnej 

analýze spočívajúcej v stanovení základných opisných charakteristík. Shapiro-Wilkov test 

preukázal hodnotu p < 0,05, takže sme zamietli nulovú hypotézu o normálnom rozložení dát 

[19]. Z toho dôvodu sme na zisťovanie štatisticky významného rozdielu medzi mediánmi 

dvoch skupín použili neparametrickú alternatívu Studentovho t-testu, a to Mann-Whitneyho 

(Wilcoxonov) test [20].  
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Charakteristika výskumného súboru: Výskumu sa zúčastnili tri triedy žiakov (N = 50) 

štvrtého ročníka (kvarta) osemročného gymnázia v Bratislave špecializujúceho sa na 

vzdelávanie intelektovo nadaných detí. Výskumný súbor pozostával z 28 dievčat a 22 

chlapcov, ktorí pred nástupom na túto školu absolvovali psychologické vyšetrenie 

diagnostikujúce ich nadpriemerné intelektové nadanie. Priemerný dosiahnutý vek žiakov v 

tomto ročníku je 15 rokov. 

 

Výsledky a diskusia 

Žiaci s nadpriemerným intelektovým nadaním dosiahli v teste merajúcom úroveň 

vybraných bádateľských zručností z maximálneho možného počtu 20 bodov priemerné skóre 

15,5 bodov (SD = 3,33), čo predstavuje 77,5 % (Tab. 1.). Dievčatá dosiahli v teste o niečo vyšší 

priemerný počet bodov (x = 16,0; SD = 2,52) ako chlapci (x = 14,8; SD = 4,11), avšak Mann-

Whitneyho (Wilcoxonov) test nepreukázal štatisticky významný rozdiel na hladine 

významnosti 95 % medzi úrovňou bádateľských zručností žiakov a ich pohlavím (W = 344,0, 

p = 0,48), čo považujeme za pozitívny posun pri odstraňovaní rodových stereotypov vo 

vzdelávaní prírodovedných predmetov. Podobný výsledok zaznamenali aj výskumy 

realizované u žiakov na rôznych stupňoch vzdelávania [11, 21].  

 

Tab. 1. Základná opisná charakteristika testu merajúceho úroveň bádateľských zručností 

 

Počet žiakov N 
Aritmetický 

priemer x 
Medián Modus Rozptyl 

Variačný 

koeficient  

50 15,5 16,0 18,0 11,1 21,5 % 

Štandardná 

odchýlka 

Variačné 

rozpätie 
Maximum Minimum 

Štandardná  

šikmosť 

Štandardná 

špicatosť 

3,33 14,0 20,0 6,0 - 2,71 0,48 

 

V porovnaní s obdobným výskumom realizovaným na žiakoch základných škôl [11] 

dosiahli žiaci s nadpriemerným intelektovým nadaním vyššiu priemernú úroveň osvojených 

bádateľských zručností. Možné vysvetlenie tejto skutočnosti spočíva práve vo vysokej úrovni 

abstraktného myslenia žiakov s nadpriemerným intelektovým nadaním, ktoré je predpokladom 

pre formuláciu rôznych vysvetlení a zovšeobecnení [16] a tvorivého myslenia, ktoré im 

umožňuje prepájať nadobudnuté vedomosti s novými problémovými situáciami [13].  

Detailnejšia analýza výsledkov testov (Tab. 2.) preukázala, že žiaci dosiahli najvyššie 

priemerné skóre pri zručnostiach ako pozorovať (88 %), zaznamenávať údaje (86 %) 

a formulovať relevantné závery (82 %). Tieto zistenia korešpondujú s tvrdením Čepiča [16], 
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ktorý popisuje, že intelektovo nadaní žiaci vynikajú najmä v detailnom pozorovaní rôznych 

objektov a dejov a vo formulácii vhodných záverov. 

 

Tab. 2. Výsledky žiakov dosiahnuté v teste 

 

Zručnosť Položka 
Priemerný výsledok 

za položku [%] 

Priemerný výsledok 

za zručnosť [%] 

formulovať výskumnú otázku 
1 80,0 

62,0 
7 44,0 

identifikovať závisle a nezávisle premennú 
2 54,0 

69,0 
12 84,0 

predpovedať výsledky pokusu/pozorovania 
3 82,0 

81,0 
15 80,0 

navrhnúť postup pokusu 
4 86,0 

79,0 
16 72,0 

pozorovať 
5 88,0 

88,0 
13 88,0 

zaznamenávať údaje  
6 82,0 

86,0 
14 90,0 

spracovať, analyzovať a interpretovať údaje 
8 88,0 

80,0 
17 72,0 

vysvetliť vzťahy medzi údajmi/premennými 
9 74,0 

79,0 
18 84,0 

formulovať zovšeobecnenia/vysvetlenia 
10 58,0 

68,0 
19 78,0 

formulovať relevantné závery 
11 84,0 

82,0 
20 80,0 

 

Najnižšie priemerné skóre dosiahli žiaci pri zručnosti formulovať výskumnú otázku (62 

%). Za správnu možnosť považovali najčastejšie výskumnú otázku, ktorá si vyžadovala len 

odpoveď áno/nie, avšak to nie je úplne vhodné, pretože takto navrhnuté otázky poskytujú 

výskumníkovi len „chudobné“ zistenia nezodpovedajúce jeho námahe [22]. Kruit et al.  [24] 

rovnako neodporúčajú formulovať otázky, na ktoré existuje jednoduchá odpoveď. Práve 

naopak, je potrebné ich formulovať v širšom kontexte umožňujúcom ich detailnejšie 

preskúmanie [22]. 

Relatívne nižšie skóre žiaci získali aj v zručnosti formulovať zovšeobecnenia/ 

vysvetlenia (68 %), pričom v položke 10 žiaci často označovali, že najvhodnejšie prostredie 

pre život bunky je destilovaná voda, čo naznačuje ich nesprávne pochopenie procesu osmózy. 

Podobné skóre žiaci dosiahli aj v zručnosti identifikovať závislé a nezávislé premenné (69 %), 

pričom je možné pozorovať pomerne vysoký rozdiel v úspešnosti žiakov pri identifikácii 

závisle premennej (položka 2; 54 %) než pri identifikácii nezávisle premennej (položka 12; 84 

%). Na ťažkosti žiakov s identifikáciou premenných upozorňuje aj NRC [23], pričom problém 

s identifikáciou závisle premennej uvádza aj výskum realizovaný u žiakov na rovnakom 

vzdelávacom stupni [11]. Zručnosť identifikovať a kontrolovať premenné sa však považuje za 
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esenciálnu súčasť plánovania a realizácie experimentov, a preto je potrebné ju systematicky 

rozvíjať.  

 

Záver 

Bádateľské zručnosti sú nevyhnutné pre pochopenie vedeckej práce a osvojenie si 

správnych postupov a metód, pomocou ktorých je možné realizovať rôzne bádateľské aktivity. 

Žiaci s nadpriemerným intelektovým nadaním sú schopní cielene prepájať nadobudnuté 

poznatky a aplikovať ich do riešenia nových, neznámych situácií, zaoberať sa problémami viac 

do hĺbky a prísť s novými, neočakávanými riešeniami, čo im môže výrazne napomôcť pri 

osvojovaní si jednotlivých zručností. Výsledky výskumu administrovaného na žiakoch 

s nadpriemerným intelektovým nadaním preukázali, že disponujú pomerne vysokou úrovňou 

vybraných bádateľských zručností. Vysoké priemerné skóre dosiahli žiaci najmä v 

zručnostiach pozorovať, zaznamenávať údaje či formulovať relevantné závery. Na druhej 

strane majú spomínaní žiaci často ťažkosti so správnou formuláciou výskumnej otázky, 

s formuláciou vhodných zovšeobecnení/vysvetlení a s identifikáciou závisle premenných, čo 

sa ukazuje ako zvyčajný problém u žiakov v tejto vekovej kategórii. Časť respondentov 

zároveň považuje za najvhodnejšie prostredie pre život bunky destilovanú vodu, čo môže 

poukazovať na nesprávne pochopenie osmózy a jeho vplyvu na procesy príjmu a výdaja látok 

bunkou.  

Získané výsledky môžu byť ovplyvnené relatívne malým súborom žiakov, preto ich 

nedokážeme zovšeobecniť na celú populáciu žiakov s nadpriemerným intelektovým nadaním. 

Jednotlivé výskumy merajúce úroveň bádateľských zručností sa však nezameriavajú špeciálne 

na žiakov s nadpriemerným intelektovým nadaním, a preto veríme, že uvedené výsledky budú 

užitočné pre ďalšie štúdie realizované v oblasti vzdelávania žiakov s nadpriemerným 

intelektovým nadaním prostredníctvom koncepcie bádateľsky orientovaného vyučovania a 

umožnia u nich cielenejší rozvoj a hodnotenie jednotlivých bádateľských zručností. 
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Abstract 

Degradation of chlorinated hydrocarbons by direct current – laboratory experiment 

Over past decades, electroremediation appears to be a capable and innovative remediation method for 

various ranges of contaminants. The electric field is created when a low-intensity direct current is applied into the 

subsurface area. Under those conditions, electrokinetic and electrochemical phenomena occur. The aim of the 

work was to prove the efficiency of electroremediation for chlorinated hydrocarbon degradation with a native 

contaminated groundwater sample during a lab experiment. Although high efficiencies - up to 92% (anodic 

compartment), respectively 88% (cathodic compartment), were achieved; there were observed several side effect 

phenomena (calcium precipitation nearby cathode), which can decrease removal efficiency. 
 

Keywords: chlorinated hydrocarbons; electroremediation; groundwater remediation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Metóda odstraňovania znečisťujúcich látok zo životného prostredia prostredníctvom 

jednosmerného prúdu je inovatívnou a progresívnou sanačnou metódou. Využitím 

elektrokinetických javov sa umožní transport znečisťujúcich látok a pri elektrolytických 

reakciách aj ich degradácia [1].Cieľom práce bolo preukázať efektivitu inovatívnej sanačnej 

metódy na natívnej vzorke podzemnej vody z modelovej lokality. Záujmová lokalita, z ktorej 

bola odoberaná a použitá natívna vzorka podzemnej vody pre laboratórne účely sa nachádza v 

areáli bývalého závodu Calex v Zlatých Moravciach. Oblasť je dlhodobo znečistená ropnými 

látkami a najmä ClU (chlórovanými uhľovodíkmi) pochádzajúcich primárne z prevádzkových 

činností závodu Calexu (výroba chladničiek) a práčovní [2]. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky kontaminovanej podzemnej vody boli odobrané z modelovej lokality Calex - 

Zlaté Moravce podľa platných noriem STN EN ISO 5667 (2018) [3]. Z drenážneho vrtu boli 

vzorky odobraté dynamickým čerpaním do uzatvárateľných plastových vzorkovníc. 

Laboratórna aparatúra pre experimentálne hodnotenie degradácie ClU aplikáciou 

jednosmerného prúdu bola skonštruovaná z dvoch prepojených nádob. Tento experiment bol 

navrhnutý tak, aby bolo počas troch týždňov trvajúceho experimentu možné hodnotiť 
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jednotlivé procesy degradácie ClU a zmeny fyzikálno-chemických parametrov (pH, ORP, EC, 

T) s postupným zvyšovaním napätia, resp. prúdu. Počas trvania experimentu bolo napätie 

postupne zvyšované, od počiatočnej hodnoty 20V na 40V až po konečnú hodnotu 60V, pričom 

max. dosiahnutý elektrický prúd bol 14,3mA. Počiatočná koncentrácia ClU v natívnej vzorke 

podzemnej vody bola 5900μg/l. Vzorky vody pre stanovenie koncentrácie ClU, Fe a Cl- boli 

odoberané z nádoby s anódou (A+), katódou (K-) a so slepou vzorkou (B) 1.deň, 3.deň, 6.deň, 

10. deň, 14.deň, 17.deň a 21.deň po zapnutí jednosmerného elektrického prúdu (DC). Samotné 

analytické práce boli realizované v akreditovaných laboratóriách ALS Czech Republic v Prahe, 

kde boli stanovované koncentrácie jednotlivých ClU, Fe, Cl-. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas laboratórneho experimentu  bola dosiahnutá vyššia účinnosť degradácie ClU v 

prostredí okolo anódy (anódový kompartment) ako v prostredí okolo katódy (katódový 

kompartment) (Obr.1). Po ukončení celého experimentu degradácia sumy 5ClU v anódovom 

kompartmente dosiahla 92,7% účinnosť a v katódovom kompartmente 88,12% účinnosť. 

Najvyššia miera degradácie bola dosiahnutá v prostredí okolo anódy v prípade PCE – 95,7%. 

Najnižšia miera degradácie bola dosiahnutá v prípade degradácie 1,1,2-TCA – 24,5% v 

prostredí okolo anódy a 31,7% v prostredí okolo katódy. Okrem 1,1,2-TCA všetky ostatné ClU 

boli viac degradované v anódovom kompartmente. Boli pozorované vizuálne prejavy procesov 

prebiehajúcich na jednotlivých elektródach. V anódovom kompartmente dochádzalo k 

rozpúšťaniu anódy a voda bola sfarbená do okrovej farby. V katódovom kompartmente bolo 

pozorované mliečne sfarbenie vody a povrch katód bol pokrytý bielym povlakom, čo nastalo 

v dôsledku vyzrážaných karbonátov. 

 

 
 

Obr. 1. Percentuálny pokles vybraných ClU) 
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Grafy na Obr. 2-5 sú rozdelené zvislými čiarami na 3 zóny - podľa aplikovaného napätia 

(20V, 40V, 60V). 

Anóda 

Koncentrácie chloridov (mg/l) v anódovom kompartmente vzrástli v porovnaní  s 

koncentráciami chloridov pozorovanými v katódovom kompartmente, kde bol pozorovaný ich 

mierny pokles. V dôsledku rozpúšťania anódy dochádzalo k nárastu iónov železa z 0,01mg/l 

až na 6,82mg/l, pričom formy železa Fe3+ prevládali nad Fe2+. Zvýšené koncentrácie železa sa 

prejavili vo vytvorení redukčných podmienok – pokles hodnôt ORP na -105,6mV. 

Najvýraznejšie zmeny ORP boli zaznamenané po zvýšení napätia na 40V. Hodnoty pH a 

konduktivity (EC) ostávali relatívne vyrovnané/konštantné počas celého experimentu a 

nepreukázali sa výraznejšie zmeny hodnôt pH a EC.  

 

 
 

Obr. 15. Zmeny koncentrácie sledovaných parametrov v anódovom kompartmente 

 

 

 

Obr. 3. Zmeny fyzikálno-chemických parametrov v anódovom kompartmente 

 

Katóda 

V prípade katodickej degradácie ClU bola zaznamenaná o 5% nižšia percentuálna 
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účinnosť degradácie v porovnaní s anodickou degradáciou. Iba v degradácii 1,1,2-TCA bola 

katóda účinnejšia o 6% ako anóda. 

 

 
 

Obr. 4. Zmeny koncentrácie sledovaných parametrov v katódovom kompartmente 

 

V porovnaní s hodnotami pH v anódovom kompartmente, v katódovom kompartmente 

bol zaznamenaný výrazný nárast hodnoty pH z 6,88 na hodnotu 9,12, čím došlo k tvorbe 

zásaditého prostredia. Hodnoty ORP po zapojení DC mierne klesli na 169mV, výraznejší 

pokles nastal so zvýšením napätia na 40V, resp. 60V, kedy sa dosiahla hodnota ORP -121,25 

mV. Koncentrácia iónov Fe stúpla len mierne z počiatočnej koncentrácie 0,01 μg/l na 

koncentráciu 1,21μg/l. Konduktivita (EC) mierne klesla z pôvodných 1,938mS.cm-1 na 

1,18mS.cm-1. 

 

 
 

Obr. 5. Zmeny fyzikálno-chemických parametrov v katódovom kompartmente 
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Diskusia 

Predkladaná štúdia je zameraná na hodnotenie elektrochemickej degradácie ClU 

prebiehajúce v laboratórnych podmienkach v natívnej vzorke podzemnej vody pochádzajúcej 

z modelovej lokality environmentálnej záťaže v Zlatých Moravciach – areál bývalého Calexu. 

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že anodická degradácia bola účinnejšia. Najmä v dôsledku 

kyslého anodického rozpúšťania elektródy, ktoré vedie k uvoľňovaniu Fe2+ iónov do vodného 

prostredia a vytvoreniu redukčných podmienok [1,4]. Ióny Fe2+ sú významným reduktantom a 

podieľajú sa na redukčnej dechlorácii ClU. Pri oxidácii Fe2+ na Fe3+ dochádza k uvoľneniu 

elektrónov, ktoré redukujú ClU. Pri oxidácii Fe2+ vo vodnom roztoku na rozpustné alebo 

vyzrážané formy Fe(OH)3, dochádza aj k tvorbe protónov, ktoré sa tiež podieľajú na degradácii 

ClU podľa reakcie č.1 [4]: 

 

𝐹𝑒2+ + 3𝐻2𝑂 = 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+ + 𝑒− [I.] 

 

Pri katodickej dechlorácii ClU sa vytvárajú zlúčeniny Fe(OH)3, ktoré sa v silných 

alkalických podmienkach rozpúšťajú a vytvárajú zlúčeniny Fe(OH)4 za uvoľnenia H+, ktorý 

participuje pri redukcii ClU podľa reakcie č. 2 [4]: 

 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 = 𝐹𝑒(𝑂𝐻)4
− + 𝐻+ [I.] 

 

V tomto laboratórnom experimente dochádzalo k pokrytiu katódy bielym povlakom, 

pravdepodobne kalcitovou vrstvou, nakoľko podzemná voda modelovej lokality je 

kategorizovaná ako stredne až silne mineralizovaná Ca-Mg HCO3 a súčasne so zásaditým 

prostredím vytvoreným z hydrolýzy vody s následnou tvorbou OH- iónov. Navyše, vplyvom 

elektromigrácie sú priťahované pozitívne nabité ióny (napr. Ca2+) ku katóde[5]. Predpokladá 

sa, že tvorba kalcitovej vrstvy na elektródach môže znižovať aktívny povrch katódy, ktorá je 

dostupná pre reakcie, degradujúce kontaminanty a ovplyvňuje sa tak účinnosť degradácie ClU 

[6]. 

 

Záver 

V závere sa dá skonštatovať, že bola potvrdená vysoká účinnosť tejto sanačnej metódy 

pri degradácii ClU. Preukázaná bola vyššia efektívnosť anodickej degradácie 92,7 %. Oproti 

tomu, katodickou degradáciou bola dosiahnutá nižšia efektívnosť 88,12 %. Vysoká a zároveň 
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aj najväčšia miera degradácie ClU bola pozorovaná už pri napätí 20V. Počas experimentu bolo 

pozorované anodické rozpúšťanie elektród a tvorba bielych povlakov (karbonátov) na katóde. 

Tvorba týchto povlakov karbonátov mala pravdepodobne za následok aj nižšiu činnosť 

degradácie ClU v katódovom kompartmente. Metóda odstraňovania organických 

znečisťujúcich látok prostredníctvom DC má svoje klady aj zápory. Výhodami sú jej 

neinvazívnosť do životného prostredia, technická a finančná nenáročnosť pri inštalácii, pričom 

pre účinnú degradáciu ClU je možné využiť aj relatívne cenovo dostupné materiály elektród 

ako napríklad, železo alebo oceľ. Využitím železných a oceľových materiálov elektród sa 

ukázal a potvrdil aj ich prínos pre efektívnosť metódy pri dechlorácii ClU, čo poukazuje na 

veľký potenciál pre ich praktické využitie. Za nevýhodu použitia takýchto elektród je možné 

považovať rozpúšťanie anód (i keď tým pravdepodobne dochádza k zvyšovaniu efektivity 

metódy v dôsledku uvoľneného železa), ktoré bude v praktickom využití potrebné pravidelne 

meniť. 
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Abstract 

The process of lipid extraction is an important step in biodiesel manufacturing. The extraction of lipids 

from Neochloris oleoabundans microalgae using switchable solvent N-ethylbutylamine (N-EBA) creates a new 

perspective way to supply biodiesel production. The advantage of this solvent is that it can switch from 

hydrophobic to hydrophilic form by reaction with CO2 in water. However, this process still has the potential to be 

improved technologically and economically, mainly because of the energy-consuming losses of the solvent. The 

research goals of this work were to minimize these losses and to find possibilities to recycle N-EBA back into the 

process. The research was based on the process material balance described in the previous research. The main loss 

of the solvent is in the waste water and biomass which are removed after extraction and therefore detailed analysis 

of these losses was provided. Another way to minimise loss of the solvent was in possible substitution of the 

switching with CO2 to switching using low critical solubility temperature (LCST) of N-EBA.  

 

Keywords: switchable solvent; N-ethylbutylamine; microalgae; extraction; biodiesel 

 

Introduction and Objectives 

As the population and energy consumption increases prices and environmental 

challenges will continue to rise. Biomass has become an alternative energy source, since it fixes 

CO2 through photosynthesis, and it is renewable. There are few biomass sources supplying 

biofuels, such as a crops or algae. Algae use the Sun, carbon dioxide and nutrients to grow and 

reproduce. However, even with low capital costs, it is not possible to produce microalgae 

biofuels cost-competitively with fossil fuels and there are still many options to improve the 

process. Algae technology is based on the growth of biomass followed by harvesting and 

extraction of the oil. One of the newest technological processes for lipids recovery from 

microalgae is by using N-ethylbutylamine (N-EBA) as the switchable extraction solvent [1 – 

2]. 

Switchable solvents are liquids that can be reversibly switched from one form to 

another, whereby these two forms are different in their physical properties such as polarity, 

viscosity, or conductivity [3]. Switchable-hydrophilicity solvent (SHS) can reversibly switch 

from being hydrophobic to being hydrophilic by the addition or removal of CO2.With addition 
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of CO2 into the mixture, the solvent and water create one homogeneous phase. Contrariwise, 

the removal of CO2 by stripping with N2 and/or heating (50-80ºC) separates the mixture into 

two phases because of the solvent higher polarity [4]. The main advantage is that desired 

compound is dissolved only in one of these forms, therefore can be easily separated and the 

solvent regenerated. 

This technology is still in the developing and improving phase with a fast progress. One 

perspective area to improve this technology is to reduce main energy losses. This work focusses 

on losses of the solvent, which contribute to the largest energy consumption. In the final stage, 

a new lipid recovery technique will be tested, with application of the N-ethylbutylamine 

behaviour as the solvent with low critical solvent temperature.  

 

Materials and methods 

The fresh microalgae used in this work are Neochloris oleoabundans N-stressed, 

dewatered from AlgaePARC (NL, 18-4-2016). Before the extraction, the exact amount of the 

fresh algae was taken and dissolved in the demineralised water (demi-water) to ~5wt.% of dry 

substance (DS). Then, the content was measured by weighing before and after drying of the 

fresh algae slurry in the oven (105 °C, 24 h), where all the liquid was evaporated.  

Chemicals used in this work were: N-ethylbutylamine (EBA) (≥ 98.0%, Sigma-

Aldrich), n-hexane (≥ 99 %, LiChrosolv), cyclohexane (anhydrous, 99.9%, Sigma-Aldrich), 

methanol (≥ 98.9%, LiChrosolv), chloroform (99.8%, LiChrosolv), n-heptane (anhydrous, 

99+%, AlfaAesar), dichlormethane DCM (≥ 99.9%, LiChrosolv), acetone (≥ 99.8%, 

LiChrosolv), hydrochloric acid (0.1 M standard solution, AlfaAesar) 

The presence and concentration of the N-EBA in solutions were detected and analysed 

by the gas chromatography - mass spectrometry (GC/MS, Agilent Technologies HP, GC 7890 

A, MS 5975C) with a Varian CP 9154 capillary column (60m, 250 µm film thickness). The 

injection volume was 1 µL at the temperature 280 °C. Helium was used as carrier gas at 2.24 

bar. Mass spectra were recorded under electron ionisation (70 eV) at a frequency of 2.5 scan 

per second within the range of 12 – 600 m/z. 

 

Results and discussion 

Due to the solubility of N-EBA in water, the relatively known part of this solvent 

remains in the aqueous phase and the unknown part in the solid residue too. First, the content 

of N-EBA in the solid residue was investigated and determined. Subsequently, the method of 

the solvent recovery was chosen. The amount of N-EBA from algal residue was determined in 



 

1125 
 

the liquid separated from the solid residue by simple distillation and fractions were analysed 

by GC/MS. Based on the presence of N-EBA in samples, the content of the N-EBA in the algal 

residue was calculated to be 15 wt.% (SD 0.009). Solvent recovery from algal residue was 

tested using different solvents, specifically water, at room and low temperature, cyclohexane 

and combination of the cyclohexane and water. Water showed the best results in N-EBA 

recovery from algal residue and was therefore selected as the solvent for further experiments. 

The recovery efficiency for water in the ratio 1:20 was 85% (SD 0.045) in one step extraction.  

The waste water after the process of extraction or switching with CO2 is practically 

always saturated by N-EBA at the defined temperature. To recover N-EBA from the waste 

water the organic solvents were used. Firstly, the length of the contact time between feed and 

the organic solvent was investigated, using cyclohexane as the solvent in two solvent/feed 

ratios. For both used ratios 1:10 and 1:1 the recovery efficiency trend does not change rapidly 

throughout the whole range of mixing lengths. Based on that, the contact time of one minute 

was selected and used in the next experiment. Using mixing time of one minute, different types 

of solvents were tested and compared. The most sufficient solvent was selected based on 

recovery efficiency, value of distribution coefficient and chemo-physical properties. Finally, 

different feed/solvent ratios were tested to investigate the solvent amount limitations (Fig. 1). 

The biggest used feed/solvent ratio of 1:1 showed the best results for all types of solvents.  

 

 

 
Fig. 3. N-EBA recovery efficiency from the waste-water using different types of organic solvents 

 

Out of all solvents, dichloromethane reached the highest recovery efficiency compared 

with other solvents, but the toxic character of this solvent is too toxic for the environment 

compared to other solvents, and therefore not suitable for industrial use. The other three 
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solvents considered as sufficient were cyclohexane, hexane and heptane. From the comparison 

of these three solvents, the hexane was selected as the most suitable solvent for N-EBA 

recovery from water with efficiency of 89,2 % (SD 0.003). Hexane has a much lower boiling 

point (68°C) than N-EBA (108°C), which is important for the further separation. The solubility 

in water is lower than using cyclohexane, but higher than heptane. However, even when the 

recovery efficiency of heptane 87,7 % (SD 0.006) is comparable to hexane the boiling point is 

much closer to N-EBA (98.4°C). It should be considered that there would be some loss of 

hexane due to its solubility in water, and this factor must be considered in the further economic 

evaluation of the process.  

The largest loss of the solvent was determined in the part of N-EBA switching with 

CO2. During the bubbling with CO2 and following stripping with N2 or heating, the solvent is 

lost by evaporation. One way how to minimise this loss is replacing the switching with gases 

to the switching using low critical solubility temperature (LCST) of N-EBA. Below LCST, N-

EBA is totally dissolved in water. Meaning that, the mixture of water and N-EBA creates one 

phase like after reaction with CO2. In this state, non-polar lipids are supposed to be separated 

from the rest on the top of the mixture. This method was firstly tested using sunflower oil in 

the N-EBA- water solution (Fig. 2). Three different contents of sunflower oil 2, 5 and 10 wt.% 

in different N-EBA – water ratios were tested. The recovery efficiency was compared and the 

influence of N-EBA contend analysed.  

 

 

 
Fig. 4. Phase behaviour of the mixture of sunflower oil-N-EBA-water at different temperatures 

Based on the result of this experiment, it was predicted that the process works better 

with lower amount of N-EBA in the mixture. The next experiment was made using different 

ratios of the organic phase containing microalgae’s lipids in different ratios with water. The 
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mixture was cooled down for the lipid separation. However, the concentration of lipids in the 

mixture was too low to see the phase separation (Fig. 3).  Therefore, a small amount of the top 

layer was taken and dried to test lipid presence. For every fraction of the organic phase between 

0.05 to 0.5, the recovery efficiency was just around 20 %. Apparently, this technique does not 

work for very low concentrations of lipids in the solution. Therefore, the experiment with 1 

wt.% of lipids was provided. 

 

 

 
Fig. 3. Temperature switching from the left side 5 wt.% of organic phase in the mixture before cooling 

down, 5 wt.% of the organic phase in the mixture after cooling down, 50 wt.% of the organic phase in the 

mixture before cooling down (two phases clearly visible) 

 

The same amount of lipids extracted from microalgae was taken and mixed with the 

mixture containing N-EBA fractions between 0.1 to 0.5. Using the lowest N-EBA fraction, the 

separation did not work. For the rest, the recovery efficiency showed declining trend as in the 

case of sunflower oil. The conclusion is that in the organic phase immediately after the 

extraction, the contend of lipids is too small to use LCST of N-EBA. Therefore, the 

concentration of lipids in the organic phase should increase to at least 2 wt. %. This can be the 

subject of further experiments. The results were summarized and published as a part of the 

scientific article in 2020 [5]. 

 

Conclusion 

The main goals of this work were to improve the process of lipids extraction from the 

microalgae using switchable solvent N-ethylbutylamine. After the extraction, the organic phase 

containing lipids is further utilised and the remaining aqueous phase and the solid algal residue 

are removed from the process. This work focussed on losses of the solvent, which contribute 

to the largest energy consumption. A new lipid recovery technique was tested, with application 

of the N-ethylbutylamine behaviour as the solvent with low critical solvent temperature. The 
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process for wet lipid extraction from microalgae with EBA, and then using the temperature-

responsive partitioning behaviour of EBA for lipid recovery and solvent regeneration has been 

designed and compared to CO2 switching separation.  
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Abstract 

Bioextraction of arsenic associated with surfaces of iron oxohydroxides and manganese oxides 

Manganese oxides and iron oxohydroxides are parts of 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 stability of manganese oxyhydroxides and iron oxohydroxides via various bio-

weathering processes may also affect the arsenic immobilization. Therefore, in this paper, we have evaluated the 

fungal contribution to arsenic mobilization during manganese oxides’ and iron oxohydroxides’ bioextraction by 

common soil fungus Aspergillus niger. 

 

Keywords: arsenic; bioextraction; filamentous fungi; iron oxohydroxides; manganese oxides 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mikroskopické vláknité huby patria do skupiny organizmov, ktoré svojou aktivitou 

významne prispievajú k zmenám foriem vystupovania rôznych prvkov, vrátane mangánu 

a železa. Mangán a železo patria medzi najrozšírenejšie prechodné kovy na Zemi [1,2]. Ich 

oxidy, hydroxidy a oxohydroxidy sú reaktívne minerálne fázy, ktoré majú dôležitú úlohu 

v biogeochemických cykloch rôznych prvkov [3 – 6]. 

Ich minerálne fázy sú súčasťou prírodných geochemických bariér [7], ktoré vďaka 

schopnosti účinne adsorbovať a imobilizovať kovy a polokovy v rôznych prostrediach [8 – 10], 

účinne ovplyvňujú mobilitu rôznych rizikových prvkov, vrátane arzénu [11]. Svetová 

zdravotnícka organizácia (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 [12]. 

Ako sme uviedli, migrácia arzénu v životnom prostredí je priamo ovplyvnená 

geochemickými bariérami mangánu a železa [13]. V prírode sa vyskytujúce formy mangánu a 

železa však ľahko podliehajú mikrobiálnym transformáciám [14], čo prostredníctvom 

destabilizácie bariér, vznikom nových biogénnych minerálnych fáz [15] alebo ich rozpustením 
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v konečnom dôsledku môže ovplyvniť aj mobilitu arzénu. 

Preto je cieľom nášho výskumu pozorovanie interakcií oxidu mangánu a oxohydroxidu 

železa s bežným pôdnym druhom mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger 

a sledovanie vplyvu tejto interakcie na distribúciu arzénu v kultivačnom systéme. 

 

Materiál a metódy 

Ako substrát pre viazanie arzénu sme využili syntetický minerál hausmanit 

(MnIIMnIII
2O4) a (XRD) amorfnú minerálnu fázu oxohydroxidu železitého (FeOOH). 

Hausmanit (0,25 g) bol rozsuspendovaný do sterilného živného média (Sabouraud; HiMedia) 

s objemom 50 mL obohatený o 0,5 mL roztoku Na2HAsO4.7H2O (Merck, Nemecko) s 

konečnou koncentráciou As(V) v suspenzii 10 mg.L-1, ktorý sa trepal 24 hodín pri 130 ot.min-

1. Suspenzie sme následne inokulovali spórami 14-dňovej kultúry A. niger v aseptických 

podmienkach. Získané inokulované suspenzie sme nechali staticky kultivovať 25 dní pri 25 ºC 

v tme. V roztokoch médií sme stanovili pH. Vo filtrátoch živných médií 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). 

Sorpčnú časť experimentu a biologicky indukovanú extrakciu v prípade minerálnej 

fázy FeOOH sme realizovali nasledovne: v rôznych hmotnostiach/koncentráciách (1-8 g.L-1) 

sme rozsuspendovali FeOOH do 50 mL redestilovanej vody obohatenej s roztokom 

Na2HAsO4.7H2O (Merck, Nemecko), ktorej konečná  koncentrácia As(V) dosiahla približne 

100 mg.L-1. Vzniknutú suspenziu sme nechali na rotačnej trepačke trepať 24 hodín pri 130 

ot.min-1, následne sme ju prefiltrovali cez 0,45 µm membránové filtre. Vo filtráte 

redestilovanej vody sme stanovili koncentrácie celkového arzénu metódou atómovej 

absorpčnej spektrometrie (Perkin-Elmer, model 1100). Po sorpčnom experimente sme 

pracovali ďalej s nerozpustným substrátom s naviazaným arzénom. Do 50 mL sterilného 

živného média (HiMedia) sme pridali vzniknutý substrát a inokulovali spórami huby A. niger 

v aseptických podmienkach. Získané inokulované suspenzie sme nechali staticky kultivovať 

19 dní pri 25 ºC v tme. V roztokoch médií sme stanovili pH. Vo filtrátoch živných médií 

a nerozpustnom zvyšku substrátu sme stanovili koncentrácie celkového arzénu a železa 

metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (Perkin-Elmer, model 1100), resp. hmotnostným 

spektrometrom s indukčne viazanou plazmou (Perkin-Elmer, model ELAN 6000). 

 

 



 

1131 
 

Výsledky a diskusia 

Adsorpčný experiment poukázal na významné sorpčné vlastnosti minerálnej fázy 

FeOOH na As. Odstránené množstvo As z roztoku prostredníctvom FeOOH stúpalo so 

zvyšujúcim sa množstvom adsorbentu (Obr. 1). Pri najväčšom podiele adsorbentu v množstve 

8 g.L-1 (0,4 g) bola dosiahnutá najnižšia reziduálna koncentrácia As (15,8 mg.L-1) a efektivita 

odstraňovania As bola na úrovni 84 %. Avšak k najvyššej sorpčnej kapacite došlo pri podiele 

adsorbentu 2 g.L-1, kde bola zaznamenaná kapacita na úrovni 17,2 mg.g-1 (Obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1. Efektivita odstraňovania a rovnovážna koncentrácia arzénu v roztoku po adsorpcii na minerálnu 

fázu FeOOH 

 

Po sorpčnom experimente sme inokulovali mikroskopickú vláknitú hubu do suspenzie 

obsahujúcej minerálnu fázu FeOOH s naviazaným arzénom. Množstvo imobilizovaného 

arzénu na tuhom substráte FeOOH bolo v rozmedzí od 0,8 až 4,3 mg v závislosti od hmotnosti 

pridaného FeOOH. Po kultivácii mikroorganizmu v suspenzii obsahujúceho FeOOH s 

adsorbovaným arzénom sme zistili, že huba bola schopná extrahovať a tým pádom mobilizovať 

naviazaný As z tuhej frakcie FeOOH. Na rozsah biologickej extrakcie As z FeOOH malo 

významný vplyv množstvo pridaného železa, kým z tuhého substrátu s najnižšou hmotnosťou 

(1 g.L-1) sa extrahovalo až 98 % As, v prípade najvyššej hmotnosti (8 g.L-1) len 6,5 % (Obr. 2). 

Biologická extrakcia (bioextrakcia) bola pravdepodobne vyvolaná prostredníctvom 

produkcie rôznych mikrobiálnych metabolitov, ktoré v konečnom dôsledku spôsobili 

acidifikáciu média a extrakciu železa a arzénu. Prítomnosť tuhého substrátu FeOOH 

s imobilizovaným arzénom potlačil mieru okyslenia, keďže s rastúcou pridanou hmotnosťou 

FeOOH sa zvýšilo aj pH kultivačného systému (Obr. 3). Zmeny pH systému mali vplyv nielen 

na extrakciu viazaného As, ale aj na stabilitu FeOOH, čo zapríčinilo uvoľnenie železa do 

živného média. Pri pridanom množstve 2 g.L-1 sa uvoľnilo takmer 37 % železa do roztoku, 
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avšak pri ostatných prípadoch bola extrakcia železa približne na úrovni 25 % (Obr. 2). 

 

 

 

Obr. 2. Efektivita bioextrakcie viazaného arzénu z nerozpustného substrátu FeOOH a bioextrakcia železa 

z minerálnej frakcie FeOOH prostredníctvom aktivity mikroskopickej vláknitej huby 

 

 

Obr. 3. Zmeny pH živného média po 19-dňovej statickej kultivácii druhu A. niger v prítomnosti FeOOH s 

naviazaným arzénom 

 

Sorpciu a biologicky indukovanú extrakciu v prípade Mn3O4 sme realizovali 

modifikovanou metódou, kde sa po 24 h sorpcii sa inokuloval mikroorganizmus priamo do 

živného média a nechal kultivovať 25 dní. Zistili sme, že prítomnosť tuhého substrátu má 

významný vplyv na správanie sa a distribúciu arzénu v tomto kultivačnom systéme. Kým 

koncentrácia mobilnej frakcie arzénu v živnom médiu bez prítomnosti mangánu len mierne 

klesá a pravdepodobne súvisí s postupnou bioakumuláciou prvku biomasou mikroskopickej 

huby [16 – 18], prítomnosť mangánu vyvolá postupný úbytok v koncentrácii jeho mobilnej 

frakcie počas kultivačného experimentu. Z počiatočného imobilizovaného množstva As na 

nerozpustnom substráte sa po 24 h sorpcii zvýšilo z 0,07 mg na 0,32 mg v 25. deň kultivácie 

(Obr. 4). 
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Obr. 4. Zmeny koncentrácie arzénu v živnom médiu a v nerozpustnom zvyšku počas statickej 

kultivácie mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger 

 

Významné znižovanie pH kultivačného systému môžeme odsledovať aj v prípade 

živného média obohateného o Mn3O4 a As, resp. pri kontrolných systémoch. Z Obr. 5 je 

zrejmé, že mikroskopická vláknitá huba prostredníctvom protónovej pumpy a vylučovaním 

rôznych extracelulárnych metabolitov významne znižuje pH v kultivačnom systéme v prvých 

rastových fázach, pravdepodobne za účelom sprístupnenia živín [19]. 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. 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. 5), a to v dôsledku jeho uvoľňovania, ale aj spätného 

vyzrážania. 

 

 

 
Obr. 5. Zmeny koncentrácie iónov mangánu v živnom médiu počas statickej kultivácie 

mikroskopickej vláknitej huby A. niger a vývoj pH živného média počas statickej kultivácie A. niger v 

prítomnosti hausmanitu, resp. arzénu. Kontrola indikuje rast mikroskopickej huby bez prítomnosti oxidov 

mangánu a arzénu 
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Záver 

Naše výsledky potvrdili, že metabolická aktivita mikroskopickej vláknitej huby A. niger 

prispieva k rozpúšťaniu minerálnych fáz. V prípade minerálnej fázy FeOOH viedla aktivita huby 

k významnej desorpcii viazaného arzénu v rozsahu až do 98 %. Domnievame sa, že táto metóda by 

mohla slúžiť pri regenerácii sorpčného materiálu počas remediačných procesov. Opačný efekt 

aktivity mikroorganizmu sme sledovali pri minerálnej fáze Mn3O4. Rozpustenie tuhej fázy 

a následná precipitácia spôsobila zvýšenú sorpčnú afinitu k arzénu a podiel jeho imobilizovanej 

frakcie v tuhých fázach počas kultivácie narástol. 
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Abstract 

Evaluation of the influence of the groundwater level on the thickness of the petroleum hydrocarbon layer 

at the selected locality  

Oil substances represent one of the most numerous pollutants among the confirmed environmental 

burdens in the Slovak Republic. This paper evaluates work on the environmental burden: Inlet object of the Malý 

Dunaj. The area was polluted by intentional damage to the pipeline and subsequent leakage of diesel fuel into the 

rock environment and groundwater. The locality has a suitable close location near the watercourse - the response 

time to the change of the Danube level at the locality is in the order of hours to days.  During the observed period 

of 2001 - 2015, the impact was found at elevated groundwater levels, when the thickness of the petroleum 

hydrocarbon layer decreases. Following the lifting of the increased groundwater levels, the pollution bound in the 

higher horizons of the aeration zone is released. Long-term monitoring of remediation sites can prevent the 

recurrence of pollution when the maximum or minimum groundwater level is reached. 
 

Keywords: groundwater level; pollution by petroleum hydrocarbons 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pre sledovanie vplyvu výšky hladiny podzemnej vody na hrúbku vrstvy voľných 

ropných uhľovodíkov bola vybraná lokalita environmentálnej záťaže: Bratislava – Ružinov – 

Malý Dunaj – vtokový objekt. Lokalita má vhodnú blízku polohu v blízkosti vodného toku 

(Obr. 1). Pri lokalite odbočuje z hlavného toku Dunaja rieka Malý Dunaj. Zmena hladiny v 

rieke Dunaj je v priamom spojení s hladinou podzemnej vody. Čas odozvy na zmenu hladiny 

Dunaja v jednotlivých vrtoch skúmaného územia predstavuje v závislosti od situovania 

konkrétnych vrtov a celkového vývoja hladiny podzemnej vody rádovo hodiny až dni [1]. Na 

lokalite od roku 2001 - vzniku environmentálnej záťaže prebieha monitorovanie hladín 

podzemnej vody a hrúbky voľných ropných uhľovodíkov v dennom režime. Pre výber lokality 

je monitorovanie v dennom režime dôležité. Zaznamenávanie údajov hladín vo väčších 

intervaloch by nemuselo zachytiť lokálne maximá alebo minimá hladín podzemnej vody 

a samotnej hrúbky voľných ropných látok a zároveň poskytuje riešiteľskému kolektívu 

efektívne operatívne zasahovať pri riešení sanácie environmentálnej záťaže. V tomto smere 

patrí vďaka objednávateľovi prác spoločnosti SLOVNAFT, a. s. za kladný prístup k riešeniu 

tejto environmentálnej záťaže.  

Sledovaním výšky hladiny podzemnej vody a hrúbky vrstvy ropných uhľovodíkov sa 

mailto:gres5@uniba.sk
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zistí vzájomný vplyv sledovaných ukazovateľov. Dôležitosť monitorovania by sa mala 

potvrdiť v rámci dlhšieho obdobia, kedy prebiehajúce sanačné práce na lokalite už ovplyvňujú 

samotné znečistenie t.j. aj hrúbku vrstvy voľných ropných uhľovodíkov.   

 

. 

 
Obr. 1. Situácia záujmovej lokality [1] 

 

Materiál a metódy 

Environmentálna záťaž vznikla v roku 2001, kedy vo februári bola zistená havária na 

produktovode, kedy pri úmyselnom poškodení potrubia došlo k úniku motorovej nafty do 

horninového prostredia a následne do podzemnej vody. Ropné látky presiakli do horninového 

prostredia cez šachtu a podzemný ochranný žľab vybudovaný z betónových prefabrikátov. 

Následne bol realizovaný prieskum vrtnými prácami. V podloží žľabu produktovodu boli 

zistené polopriepustné piesčité hliny (teleso hrádze vtokového objektu – pásmo prevzdušnenia) 

pod nimi boli priepustné piesčité štrky (pásmo nasýtenia) [2]. 

 Zber údajov o hladine podzemnej vody a hrúbke vrstvy voľných ropných uhľovodíkov 

bol vykonávaný pomocou meračov rozhrania Solinst Mini Interface Meter typ 122 M so 

zvukovo-svetelnou indikáciou rozhraní. Presnosť merania je 1 cm na 10 m. Zaznamenané údaje 

z prvotnej písomnej dokumentácie sú následne riešiteľským kolektívom spracované digitálne 
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a ako súhrnná geologická dokumentácia tvoria súčasť čiastkových záverečných správ 

geologických prác, ktoré sú každoročne predkladané objednávateľovi.  

Ropné uhľovodíky sa odčerpávali zo začiatku sanácie v dennom režime. V priebehu 

rokov pri dosiahnutí hrúbky ropných uhľovodíkov 1 – 2 cm odčerpávanie prebiehalo na pokyn 

riešiteľského kolektívu. Od roku 2014, kvôli prítomnosti veľmi tenkej vrstvy resp. filmu 

ropných uhľovodíkov, bolo znečistenie z vrtu RM-876 odčerpávané najmä mobilnou jednotkou 

v podobe kontaminovanej vody [3]. 

 Z lokality sa na dlhodobé sledovanie vybral vrt RM-876. Vrt RM-876 je umiestnený 

v smere prúdenia podzemnej vody najbližšie od zdroja znečistenia. Vo vrte RM-

876 sledovanej lokality sa ropné uhľovodíky vyskytovali tiež najdlhšie oproti ostatným 

pozorovaným vrtom. 

 

Výsledky a diskusia 

Už v roku 2001 vo vrte RM-876, kde bol najväčší prítok ropných uhľovodíkov do vrtu, 

dochádzalo v obdobiach lokálnych maxím hladiny podzemnej vody k javu – zmenšovaniu 

hrúbky vrstvy voľných ropných uhľovodíkov na hladine podzemnej vody [4]. Tento jav je 

dobre viditeľný aj na Obr. 1 a Obr. 2. Pre prehľadnejšie zobrazenie bolo sledované obdobie 

rozdelené na 2 obdobia, kvôli lepšej viditeľnosti javu pri zmenšujúcej sa hrúbke vrstvy ropných 

uhľovodíkov na podzemnej vode.  

 

 

 
Obr. 2. Hrúbka vrstvy voľných ropných uhľovodíkov a hladinový režim vo vrte RM-876 za obdobie 2001 

až 2006 upravené podľa [5] 
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Obr. 3. Hrúbka vrstvy voľných ropných uhľovodíkov a hladinový režim vo vrte RM-876 za obdobie 2007 

až 2015 upravené podľa [6] 

 

Pre potreby sanácie environmentálnej záťaže je zaujímavejší nasledujúci jav, kedy po 

odznení maxím hladiny podzemnej vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu znečistenia 

viazaného vo vyšších horizontoch pásma prevzdušnenia. Úspešnosť tohto „premývania“ 

horninového prostredia závisí od dĺžky trvania a samotnej hodnoty vysokých stavov hladiny 

podzemnej vody. Časom, keď priebeh sanačných prác dospel k stavu zvyškového znečistenia 

na lokalite, hrúbka vrstvy ropných uhľovodíkov dosahovala 1 cm alebo film na hladine 

podzemnej vody, bolo premývanie menej efektívne resp. bez zjavného okamžitého 

pozorovania. To môže viesť k presvedčeniu, že sanácia znečistenia sa môže ukončiť.  

V roku 2014 počas overovacej odstávky čerpania vrtu RM-876 došlo k zvýšeniu obsahu 

rozpustených uhľovodíkov v podzemnej vode v mieste situovania tohto vrtu. Získané výsledky 

počas overovacej odstávky poukazujú na skutočnosť, že rozsah a miera znečistenia zvodnenca 

a zóny prevzdušnenia na lokalite môže pri vzostupe hladiny podzemnej vody, či už v dôsledku 

odstávky čerpania alebo povodňovej aktivity Dunaja viesť k nadlimitným obsahom 

Nepolárnych extrahovateľných látok stanovených v infračervenom spektre  v podzemnej vode 

a aj výskytu vrstvy ropných uhľovodíkov [1]. Následne boli obnovené sanačné práce na 

lokalite a bol zvolený ďalší postup sanácie. Od roku 2016 sa na lokalite realizujú práce, ktoré 

účinne odstraňujú zvyškové znečistenie aj z pásma prevzdušnenia. Vplyv výšky hladiny 

podzemnej vody na výskyt ropných uhľovodíkov už nie je možné interpretovať, keďže ropné 

uhľovodíky sú ovplyvnené režimom prevádzky indukovaného vymývania znečistenia 
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horninového prostredia. Pokračovaním sanačných prác sa predišlo situácii aká sa stala napr. na 

lokalite letiska Hradčany, kde po aktívnej sanácii v rokoch 1997 – 2008 bolo opätovne zistené 

znečistenie až v rokoch 2015 – 2018 [7].  

 

Záver 

Režim voľných ropných uhľovodíkov na sledovanej lokalite je výrazne ovplyvnený 

režimom podzemnej vody. Pri zvýšených stavoch hladiny podzemnej vody dochádza k 

zmenšovaniu hrúbky vrstvy voľných ropných uhľovodíkov na hladine podzemnej vody. 

Následne po odznení zvýšených stavov hladiny podzemnej vody dochádza  k uvoľňovaniu 

znečistenia viazaného vo vyšších litologicky - heterogénnych horizontoch pásma 

prevzdušnenia s prítomnosťou početných vrstiev jemnozrnných zemín. Znečistenie je následne 

transportované v pásme nasýtenia do sanačno-čerpacieho vrtu RM-876, kde sú voľné ropné 

uhľovodíky zachytávané a odčerpávané. 

Environmentálne záťaže znečistené ropnými uhľovodíkmi by sa mali dlhodobo 

sledovať. Monitorovanie by malo trvať do doby kým budú zaznamenané maximálne 

a minimálne hladiny podzemných vôd. Dlhodobým monitoringom sa môže predísť situácií, 

kedy bude zistené opätovné znečistenie na lokalite.  
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Abstract 

Influence of temperature and different land use on soil water repellency 

The aim of this work was to examine the persistence of water repellency in soils of different function of 

land use (pine forest and abandoned field). Water repellency was determined by using the Water Drop Penetration 

Time (WDPT) test. The soils were exposed to prolonged drying phase (potential WDPT) at 25 °C for 7 days and 

50 °C for 16 days to simulate the effects of prolonged soil drying during the hot summer season. Soil water 

repellency showed a high variability among the different studied zones. The pinus forest soil samples were found 

to be the extremly a water repellent; on the other hand, samples from soils abandoned fieldand with synantropic 

vegetation were non-repellent. The influence of vegetation on water repellency was found to be related to the type 

and content of soil organic matter. During the prolonged drying phase, the persistence of water repellency mostly 

decrease with each subsequent phase of extension, with the reduce being greatest during the first 3 days in the 

majority of the samples. 

 

Keywords: soil water repellency; WDPT; temperature; land use 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zmáčavosť resp. vodoodpudivosť (nezmáčavosť) patrí medzi významné 

hydropedologické charakteristiky. Vodoodpudivosť ovplyvňuje infiltráciu vody do pôdy, 

tvorbu povrchového odtoku, erózny účinok dažďa či priestorovú distribúciu vlhkosti v pôdach. 

Pochopenie kľúčových faktorov ovplyvňujúcich vodoodpudivosť hrá zásadnú úlohu pri 

formovaní kvality pôdy v rámci trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Existuje všeobecná 

tendencia, že vodoopudivosť je čiastočne alebo úplne spôsobená hydrofóbnymi organickými 

molekulami s dlhým reťazcom, ktoré sa uvoľňujú z rozkladajúceho sa alebo horiaceho 

rastlinného opadu [1]. Nárast obsahu hydrofóbnych organických častíc je spôsobený najmä 

dodávaním väčšieho množstva rastlinných zvyškov a ich slabšou mineralizáciou. Mnohí autori 

[2 – 5] upozorňujú na súvislosť vodoodpudivosti s typom využívania pôdy. Vegetácia mení 

parametre pôdnej vodoodpudivosti v dôsledku zmeny množstva a zloženia pôdnej organickej 

hmoty. Organická hmota v pôde má významný vplyv na pôdnu vlhkosť, pričom pôdna vlhkosť 

spätne ovplyvňuje akumuláciu organickej  hmoty. Tieto procesy sú navzájom prepojené. 

Ďalšie výskumy potvrdzujú vznik vodoodpudivosti pri požiari [6, 7] alebo vplyvom 

sucha [8, 9]. Vodoodpudivosť meraná na laboratórne vysušených vzorkách pôdy, nazývaná 

tiež potenciálna vodoodpudivosť, môže byť použitá ako parameter citlivosti pôd na túto pôdnu 



 

1142 
 

vlastnosť. Potenciálna vodoodpudivosť sa môže meniť s rôznymi teplotami sušenia, nakoľko 

teplota zvyšuje alebo znižuje vodoodpudivosť hydrofóbneho povrchu [10]. 

Napriek mnohým štúdiám zameraných na vysvetlenie fenoménu vodoodpudivosti sa 

stále zdôrazňuje potreba ďalších výskumov tých procesov, ktoré spôsobujú vznik a zmeny 

vodoodpudivosti. Cieľom tohto príspevku bolo zistiť, či predlžovanie fázy vysušovania pri 

konštantnej teplote 25 °C a 50 °C môže spôsobiť zmenu vo vodoodpudivosti v pôdach rôzneho 

využitia pod odlišnou vegetáciou.   

 

Materiál a metódy 

Odber pôdnych vzoriek pre laboratórne analýzy bol realizovaný v záujmovom území 

Tematínskych vrchoch, ležiace v jadrovom pohorí Považský Inovec pri obci Lúka. Z pohľadu 

klasifikácie bola pôda v záujmovom území klasifikovaná ako rendzina [11] s mierne zásaditou 

pôdnou reakciou a hlinitou textúrou. Pôda skúmaných lokalít bola silno skeletnatá. Vybrané 

boli dve plochy rovnakého typu pôd, avšak s rozdielnou formou využívania: borovicový les a 

synantropná vegetácia na opustenom poli. Pôdne vzorky z hĺbky 0 – 10 cm boli odoberané 

z desiatich náhodne vybraných bodov. Pre určenie vodoodpudivosti boli vzorky pôdy vysušené 

pri izbovej teplote, preosiate cez sito s veľkosťou ôk 2 mm a umiestnené do Petriho misiek (cca 

30 – 35 g pôdy).  

 

Stanovenie stálosti vodoodpudivosti 

Stálosť vodoodpudivosti bola stanovená pomocou WDPT (Water Drop Penetration 

Time) testu. Princíp metódy spočíva v umiestnení troch kvapiek destilovanej vody na 

vyrovnaný povrch pôdy pomocou lekárskeho kvapkadla, a v zaznamenaní času potrebného na 

infiltráciu kvapky do pôdy. Hodnota WDPT testu pre jednu vzorku je priemerom troch meraní. 

Pôda bola klasifikovaná na základe vodoodpudivosti vzoriek podľa stupnice [12]: zmáčavá 

(WDPT < 5 s), slabo vodoodpudivá (WDPT = 5 – 60 s), stredne vodoodpudivá (WDPT = 60 – 

600 s), silno vodoodpudivá (WDPT = 600 – 3600 s) a extrémne vodoodpudivá pôda (WDPT 

> 3600 s). Pri meraní extrémne vodoodpudivých vzoriek sa po dosiahnutí hodnoty 3 600 

s meranie ukončilo. 

Prvé meranie vodoodpudivosti predstavuje vo výsledkoch prvé sušenie v sušičke pri 

teplote 25 °C po dobu 7 dní. Následne, pre simuláciu vplyvu horúceho obdobia boli vzorky 

vystavené predĺženej fáze sušenia v sušičke pri teplote 50 °C po dobu 16 dní, pričom WDPT 

bolo merané na tretí, siedmy a šestnásty deň. 
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Výsledky a diskusia 

Prvé merania WDPT testu poukázali na významné rozdiely medzi pôdami 

borovicového lesa a nezalesnenými pôdami opusteného poľa (Tab. 1). Priemerná nameraná 

hodnota WDPT pre lokality borovicového lesa bola 3 943,6 s, čo klasifikuje pôdu ako silno 

vodoodpudivú. Namerané extrémne hodnoty WDPT boli max > 3 600 s a WDPT min < 1 246, 

teda všetky vzorky boli silno vodoodpudivé až extrémne vodoodpudivé. V prípade pôd z 

opusteného poľa boli zaznamenané výrazne nižšie hodnoty vodoodpudivosti, ktoré boli pri 

všetkých vzorkách na úrovni zmáčavých pôd.  

 

Tab. 1. Štatistické hodnoty potenciálnej pôdnej vodoodpudivosti odvodené z 1. merania testu 

WDPT (s) vzorky vystavené 7 dní pri teplote 25 °C 

 

WDPT 

charakteristiky 
Medián (s) Priemer (s) Max (s) Min (s) 

Borina 3 429,3 2 943,6 > 3 600 1 246,8 

Opustené pole  2,1 1,9 3,0 < 1 

 

Pozorovaný významný rozdiel vo vodoodpudivosti medzi pôdami lesov a 

nezalesnenými pôdami možno vysvetliť prítomnosťou veľkého množstva organickej hmoty 

v lesnej vegetácii, čo znamená značnú produkciu hydrofóbnych látok. Získané výsledky 

vodoodpudivosti boli podobné tým, ktoré sú uvedené v príspevkoch pre pôdy pod 

borovicovými lesmi [13, 14]. Zalesňovanie s Pinus sylvestris ovplyvňuje zloženie pôdnej 

organickej hmoty obohatením pôdy o rastlinné vosky, ktoré patria medzi amfifilné zlúčeniny a 

sú mechanicky erodované z ihličia. Vosky sa označujú ako hlavný dôvod vodoodpudivosti pôd 

pokrytých ihličnatými drevinami [15]. Množstvo, rozklad a prenikanie organickej hmoty do A 

horizontu je najpravdepodobnejšou príčinou pozorovanej výraznej vodoodpudivosti na lesných 

pôdach. Menší obsah pôdnej organickej hmoty, či už v dôsledku obrábania pôdy alebo vplyvom 

nízkej pokryvnej vegetácie, podporuje zníženie vodoodpudivosti znížením obsahu kritickej 

vlhkosti. 

Nasledujúce merania, kedy boli pôdne vzorky sušené pri teplote 50 °C po dobu 16 dní, 

mali simulovať možný vplyv zahrievania pôdy počas suchých letných období. Tab. 2. 

porovnáva štatistické hodnoty WDPT všetkých meraní a grafické spracovania všetkých 10 

meraní WDPT testu, v závislosti od doby zahrievania pre jednotlivé lokality, zobrazujú 

obrázky 1 a 2.  
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Tab. 2. Priemerné hodnoty WDPT testu (s) (10 vzoriek z každej lokality) pre všetky fázy merania 

1. meranie – vzorky vystavené 7 dní pri teplote 25 °C, 2.–4. meranie – fázy predlženého sušenia vzoriek 

pri teplote 50 °C: merania na tretí, siedmy a šestnásty deň zahrievania 

 

Fázy merania testu 

WDPT (s) 
1. meranie 2. meranie 3. meranie 4. meranie 

Borina 2 942,6 2 144,6 2 068,9 1 623,2 

Opustené pole  1,9 1,1 1,1 1 

 

 

 

Obr. 1. Závislosť času vsiaknutia kvapky vody do pôdy (WDPT) od teploty a doby zahrievania 

vzoriek pôdy borovicového lesa 
 

 

 

Obr. 2. Závislosť času vsiaknutia kvapky vody do pôdy (WDPT) od teploty a doby zahrievania 

vzoriek pôdy z opusteného poľa pokrytého termofilnou synantropnou vegetáciou 

 

Za účelom sledovania zmien pôdnej vodoodpudivosti boli pôdne vzorky zahriate najprv 

na 3 dni (2. meranie). Napriek tomu, že bol účinok tepelného stresu na pôdy ponechaný 
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najkratší čas zo všetkých fáz, hodnoty potenciálnej WDPT vykazovali oproti prvému meraniu 

najväčší pokles takmer pri všetkých 10 vzorkách obidvoch lokalít. Pokles vodoodpudivosti pri 

zvýšenej teplote je možné odôvodniť zvýšenou reaktivitou amfifilických molekúl 

nachádzajúcich sa na povrchu pôdnych častíc [16]. 

Počas nasledujúcich fáz sušenia (3. a 4. meranie) sa pri väčšine vzoriek lokalít boriny a 

poľa hodnoty vodoodpudivosti postupne znižovali. Vplyv predĺženej fázy teploty na pôdy sa 

však neprejavil ako významný. Vzorky, ktoré pri meraní potenciálnej WDPT vykazovali 

hodnoty extrémne vodoodpudivých pôd, sa tieto hodnoty vystavením teploty nezmenili. 

Nakoľko však nebola meraná extrémna vodoodpudivosť nad 3 600 s, je možné prepokladať, 

že určitý pokles nastal i pri týchto vzorkách.  

Tieto výsledky sú podobné s pozorovaniami výskumu [17], kde zahrievanie suchých 

vzoriek pri teplote 50 °C po dobu 20 min. spôsobilo len malé zníženie alebo zvýšenie hodnôt 

WDPT. Výrazné zvýšenie vodoodpudivosti spôsobilo až zahrievanie vzoriek na 100 °C . 

Z toho dôvodu je možné predpokladať, že konštantný účinok teploty 50 °C nie je z dlhodobého 

hľadiska na pôdnu vodoodpudivosť rozhodujúci.   

 

Záver 

Merania potenciálnej vodoodpudivosti pomocou WDPT testu poukázali na odlišné 

hodnoty vodoodpudivosti v závislosti od typu využívania pôdy.  Vzorky pôdy pochádzajúce z 

borovicového lesa vykazovali silnú až extrémnu vodoodpudivosť, oproti tomu vzorky z 

opusteného poľa boli klasifikované ako zmáčavé. Vysokú vodoodpudivosť lesných pôd možno 

vysvetliť prítomnosťou veľkého množstva organickej hmoty, čo prispieva k značnej produkcii 

hydrofóbnych látok.  

Vystavenie pôd vyššej teplote na rôzne dlhý čas potvrdilo, že účinok tepelného stresu 

na vodoodpudivosť sa líši od doby svojho pôsobenia. Vysušovanie vzoriek na 25 °C po dobu 

7 dní a následne na 50 °C po dobu 16 dní, malo simulovať pretrvávajúce sucho počas horúceho 

letného obdobia. Všeobecne, na všetkých vzorkách obidvoch plôch, boli najvyššie namerané 

hodnoty stálosti vodoodpudivosti WDPT testu počas prvého merania, t.j. potom ako boli 

vzorky na 7 dní vystavené teplote 25 °C. Vplyv 50 °C teploty mal na potenciálnu 

vodoodpudivosť zväčša mierne klesajúci charakter, pričom najvýraznejšie zníženie bolo u 

väčšiny vzoriek po prvých 3 dňoch zahrievania pri tejto teplote. Celkovo sa však dlhodobý 

účinok sušenia pôdnych vzoriek pri teplote 50 °C neprejavil ako významný.  
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Abstract 

The impact of different land use on aggregate stability of soils in wine-growing region of Modra vicinity 

Aggregate stability is one of the main indicators of proper soil functioning. In this work we focused on 

different land use in vineyard region in The Little Carpathians Mountains and its impact on selected chemical and 

physical properties and stability of soil aggregates. For the purposes of this research two sites in Modra district 

were chosen – vineyard and abandoned grassed site. Samples from each site were analysed in order to establish 

chemical and physical properties. Aggregate stability was determined by using rain simulator and wet sieving 

method. Results showed that land use has a crucial effect on soil properties and stability of soil aggregates. Soil 

organic carbon content was proved to be the main factor affecting soil aggregate stability. 

 

Keywords: aggregate stability; land use; rain simulator; wet sieving 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôdna štruktúra je jedným z kľúčových faktorov správneho fungovania pôdy, jej 

schopnosti zabezpečovať existenciu flóry a fauny, a ovplyvňovať kvalitu životného prostredia 

s osobitným dôrazom na sekvestráciu uhlíka a kvalitu vody. Je to komplexná a dynamická 

vlastnosť, ktorá sa môže meniť na základe pôsobenia viacerých interagujúcich faktorov, 

napríklad vplyv vegetácie a pôdnych vlastností, obsah a aktivita pôdnej organickej hmoty, 

pedogénne procesy, mikrobiálna aktivita, katiónová výmenná kapacita, zásoba živín a vlhkosť. 

Pôdnu štruktúru možno definovať prostredníctvom stupňa agregácie, veľkosti a stability 

agregátov, pórovitosti (distribúcia veľkosti pórov, ich tvaru, kontinuity a stability) 

a priestorovej a časovej zmeny v agregátoch a póroch vo vzťahu k prírodným 

a antropogénnym faktorom [1]. 

Pri formovaní pôdnej štruktúry sa uplatňujú procesy agregácie (zhlukovania) ílových 

až piesočnatých zŕn alebo dezagregácie (rozpadu) agregátov na menšie [2]. Základnou 

vlastnosťou agregátov je stabilita, pod ktorou sa rozumie schopnosť odolávať narušeniam 

(mechanické obrábanie pôdy, dopad dažďových kvapiek, tlak koreňového systému rastlín) [1]. 

Cieľom tohto príspevku bolo vyhodnotiť vplyv dlhodobého vinohradníctva v malokarpatskej 

oblasti na pôdy s rôznym spôsobom využívania. Dôraz bol kladený na stanovenie 

charakteristík základných a fyzikálnych vlastností a ich vplyvu na stabilitu agregátov. 
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Materiál a metódy 

Pre ciele výskumu boli vybrané dve experimentálne plochy s rôznym využívaním – 

novovysadený obhospodarovaný vinohrad a zatrávnená plocha po bývalom vinohrade – 

neúžitok, ležiace v obci Modra. Modra sa rozprestiera na juhovýchodných svahoch Malých 

Karpát v nadmorskej výške 144 – 709 m n. m.  Geologický substrát tvoria granitické horniny, 

z ktorých sa vyvinuli kambizeme. Ak sa v pôdach pozmenených rigoláciou nezachová časť 

diagnostického horizontu, klasifikujeme ich ako kultizeme [3]. Dlhodobé vinohradníctvo 

ovplyvnilo nielen pôdy, ale aj vegetáciu Malých Karpát, ktorú tvoria predovšetkým intenzívne 

obrábané vinohrady, bývalé vinohrady, opustené plochy v štádiu sukcesie, lúčne spoločenstvá 

a rôzne typy lesných spoločenstiev [4]. 

Na obidvoch plochách sme z povrchového horizontu odobrali 6 porušených vzoriek, 

ktoré boli po prenose vysušené pri laboratórnej teplote. Na účely analýz základných 

chemických a fyzikálnych vlastností boli vzorky preosiate cez sito s veľkosťou oka 4 mm. 

Obsahy jednotlivých zrnitostných frakcií boli stanovené pipetovacou metodou podľa Nováka 

[5]. Aktívna pôdna reakcia bola stanovená potenciometricky v suspenzii pôdy a destilovanej 

vody v pomere 1:2,5 a výmenné pH v suspenzii pôdy a 1M roztoku CaCl2 v pomere 1:2,5. Pri 

určovaní obsahu organického uhlíka bola použitá metóda oxidácie pôdneho organického uhlíka 

dichrómanom draselným v prostredí koncentrovanej kyseliny sírovej [6]. Všetky získané 

hodnoty boli spriemerované a uvedené v Tab 1. 

Stabilita agregátov bola určovaná pomocou dažďového simulátora, ktorú použili 

Mataix-Solera a Doerr [7]. Metóda je založená na meraní odolnosti agregátov, ktoré sú 

vystavené pôsobeniu dažďových kvapiek. Vzorka s hmotnosťou 4g a veľkosťou agregátov 4 – 

0,25 mm bola navlhčená a umiestnená na sito (0,25 mm). Po pôsobení simulovaného dažďa 

padajúceho z výšky 1 m s kinetickou energiou 270 J.m-2 po dobu 1 min ostali na site stabilné 

agregáty spolu so skeletom, organickými zvyškami a inými časticami väčšími ako 0,25 mm. 

Menej odolné častice sú pôsobením dažďa rozrušené a vyplavené cez sito. Materiál bol 

následne vysušený a mechanicky rozrušený. Skelet a organické častice > 0,25 mm, ktoré ostali 

zachytené na site boli premiestnené do odparovacej misky, vysušené pri teplote 105°C a 

odvážené. Stabilita pôdnych agregátov vyjadruje podiel stabilných agregátov z celkového 

množstva agregátov, pričom sa neberie do úvahy hmotnosť skeletu a organických zvyškov 

väčších ako 0,25 mm, ktoré neprešli cez sito. Z nameraných hmotností sa výsledná stabilita 

vypočíta podľa vzorca: 
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% stabilita agregátov = 
𝐶−𝐷

𝐴+𝐵−𝐷
 𝑥 100,     [I.] 

 

kde A je hmotnosť misky [g], B je hmotnosť vzorky [g], C je hmotnosť vzorky s miskou po 

simulácii dažďa [g] a D je hmotnosť vzorky s miskou po odstránení jemnozeme [g]. Pre každú 

vzorku bolo meranie uskutočnené 2x. 

 Okrem dažďového simulátora bola na stanovenie stability agregátov použitá metóda 

mokrého preosievania. Vzorky s hmotnosťou 4g a veľkosťou agregátov 4 – 0,25 mm boli 

navlhčené, umiestnené na sito a vložené do prístroja na mokré preosievanie, kde boli po dobu 

3 minút ponorené a preosievané v destilovanej vode. Po skončení cyklu bol materiál zo sitka 

umiestnený do plechových kelímkov, vysušený pri 105°C a odvážený. Následne sme 

k materiálu pridali dispergačné činidlo hexametafosforečnan sodný a destilovanú vodu 

v pomere 1:1. Po 24 hod bola zmes varená v pieskovom kúpeli, čím sa zabezpečila dispergácia 

častíc. Po vychladnutí bola zmes preosiata cez 0,25 mm sitko, obsah sitka vysušený pri 105°C 

a odvážený. Stabilita agregátov bola vyrátaná podľa vyššie uvedeného vzorca. 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledky chemických a fyzikálnych vlastností obhospodarovaného vinohradu 

a zatrávnenej plochy po bývalom vinohrade sú uvedené v Tab 1. Pôdna reakcia vinohradu (pH 

/H2O 7,36) je slabo alkalická, a to aj napriek geologickému podložiu, ktoré tvoria acidické 

granity. Táto skutočnosť je pravdepodobne spôsobená vápnením, ktoré predstavuje bežný 

spôsob obhospodarovania poľnohospodársky a vinohradnícky využívaných pôd. Pri zakladaní 

vinohradov je nevyhnutná hĺbková orba (rigolácia), kedy sa povrchový horizont preorie do 

hĺbky 60 – 90 cm. Tým možno vysvetliť nižší obsah organického uhlíka (1,19%), ktorý je 

z humusového horizontu premiestnený do väčšej hĺbky pôdneho profilu. Na povrch sa dostáva 

horizont ochudobnený o organickú hmotu, s vyšším obsahom minerálnych častíc [8]. 

Zatrávnená plocha po bývalom vinohrade má vplyvom zanechania kultivačných aktivít 

a následným rozvojom vegetácie nižšiu hodnotu pH (5,84) ako intenzívne obrábaný vinohrad. 

Súčasne s poklesom pH dochádza k zvýšeniu akumulácie organického uhlíka (2,96%). 

Vzájomný vzťah medzi pH a obsahom organickej hmoty možno pozorovať aj v prípade 

vinohradu.   

V zrnitostnom zložení obidvoch plôch dominuje hrubozrnná piesčitá frakcia (48,05% 

na neúžitku a 42,59% na vinohrade). Vysoký obsah pieskových zŕn spôsobuje prítomnosť 

materskej horniny tvorenej kremeňom a živcami, ktoré sú odolné voči zvetrávaniu [8]. 
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Zastúpenie ílovej frakcie, ktorá pôsobí ako tmeliaci činiteľ v procese agregácie, dosahuje 

u obidvoch pôd nízke hodnoty – 5,74% na neúžitku a 8,26% na ploche vinohradu. 

 

Tab. 1. Základné chemické a fyzikálne vlastnosti skúmaných lokalít 

 

 Obhospodarovaný 

vinohrad 

Zatrávnený neúžitok 

pH (H2O) 7,36 5,84 

pH (CaCl2) 6,59 5,00 

Corg [%] 1,19 2,96 

< 0,002 mm [%] 8,26 5,74 

0,05 – 0,002 mm [%] 34,58 29,87 

2 – 0,05 mm [%] 42,59 48,05 

4 – 2 mm [%] 14,57 16,34 

 

 

 
Obr. 1. Stabilita agregátov výskumných lokalít určená metódou dažďovej simulácie (DS) a mokrým 

preosievaním (MP) 

Úsečky vyjadrujú minimálnu a maximálnu nameranú hodnotu, krížik priemernú hodnotu stability agregátov  

 

Výsledky meraní stability agregátov (Obr. 1) preukázali, že spôsob využívania pôdy 

má zásadný vplyv na pôdnu agregáciu. Metódou dažďovej simulácie a mokrým preosievaním 

sme namerali vyššiu stabilitu agregátov na zatrávnenej ploche ako na obhospodarovanom 

vinohrade. Najnižšie hodnoty stability agregátov namerané metódou dažďovej simulácie boli 

8,6% na vinohrade a 34,6% na neúžitku, priemerné hodnoty 13% a 46,1%. Pri mokrom 

preosievaní sa  priemerné hodnoty pohybovali o niečo vyššie (45% a 73,9%). Ukázalo sa, že 
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hlavným faktorom ovplyvňujúcim stabilitu agregátov je obsah pôdnej organickej hmoty. 

Zvýšenie jej obsahu podporuje proces agregácie a zlepšuje stabilitu agregátov, čo zasa 

zabezpečuje vyššiu odolnosť pôd voči vzniku erózie. 

 

Záver 

Stanovenie vybraných chemických a fyzikálnych vlastností pôd obhospodarovaného 

vinohradu a zatrávnenej plochy (neúžitku) a ich vplyvu na stabilitu agregátov preukázalo, že 

dlhodobé vinohradníctvo má na pôdne vlastnosti závažný vplyv. Pravidelné vykonávanie 

kultivačných aktivít a hĺbkovej orby na ploche vinohradu pozmenili pôdne vlastnosti, ktoré 

viedli k zhoršeniu stavu pôdnej štruktúry a stability agregátov. Na druhej strane opustenie 

vinohradov sa ukázalo ako prospešné vzhľadom na zvýšený obsah organického uhlíka a vyššej 

stability agregátov, ktoré sme namerali na zatrávnenej ploche neúžitku. 

Postupná degradácia pôdnej štruktúry vplyvom neudržateľného hospodárenia vedie 

k vzniku pôd, ktoré sú náchylnejšie na vznik erózie, povrchového odtoku a iných nežiaducich 

javov. Preto by sa mali zabezpečiť opatrenia na zvýšenie obsahu organickej hmoty, ktorá 

predstavuje jeden z hlavných faktorov ovplyvňujúcich stabilitu agregátov. 
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[6] Hraško J., Červenka L., Facek Z., et al. (1962) Rozbory pôd. SVPL, Bratislava, p. 308 

[7] Mataix-Solera J., Doerr S. H. (2004) Geoderma 118, p. 77 

[8] Dlapa P., Kořenková L., Šimkovic I., et al. (2011) Phytopedon (Bratislava), 10(1), p. 66  



 

1152 
 

Ramanova spektroskopia vybraných oxalátov kovov 
 

Viktória Krajanová1, Bronislava Lalinská-Voleková2 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská 

dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; viktoria.krajanova@uniba.sk 
2Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 

Bratislava, Slovenská republika 

 

 

Abstract 

Raman spectroscopy of chosen metal oxalates 

Oxalic acid (ethanedioic acid) is a common product of biochemical processes in organisms. This acid 

acts as a reducing agent, and its conjugate base, known as oxalate, is a chelating agent for cations, especially 

metals. Metal oxalates can be laboratory-synthesized but if they occur in the natural environment, they are 

considered biominerals. With the improvement of analytical methods, new oxalate minerals are being discovered. 

This work offers Raman spectra and bands of chosen metal oxalates. The strongest bands of studied metal oxalates 

in the 1400-1600 cm-1 region are: calcium(II) oxalate monohydrate [1464 cm-1], magnesium(II) oxalate dihydrate 

[1473 cm-1], iron(II) oxalate dihydrate [1469 cm-1], manganese(II) oxalate dihydrate [1482 cm-1], copper(II) 

oxalate hemihydrate [1513 cm-1], aluminium(III) oxalate hydrate [1441 cm-1], nickel(II) oxalate dihydrate [cm-1], 

and cobalt(II) oxalate anhydrous [1505 cm-1]. The clarification of existent metal oxalate spectra can lead to 

progress in discoveries of new metal oxalate biomineral species.  

 

Keywords: Raman spectroscopy; metal oxalates  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kyselina šťaveľová (kyselina etándiová) je bežným produktom biochemických 

procesov v organizmoch. Táto kyselina pôsobí ako redukčné činidlo a jej konjugovaná báza, 

známa ako šťavelan (alebo aj oxalát), je chelatačným činidlom pre katióny (najmä kovov). Ak 

oxaláty kryštalizujú v prírodnom prostredí, možno ich považovať za tzv. biominerály. 

V prírodnom prostredí kryštalizujú oxaláty kovov vďaka biomineralizačným aktivitám húb 

a lišajníkov [1], rastlín [2], alebo precipitujú v asociácii s degradujúcou organickou hmotou [3 

– 4]. V posledných rokoch pribudlo v oblasti mineralógie niekoľko nových objavov kovových 

oxalátov [3 – 4], a existuje predpoklad, že bude objavených ešte mnoho ďalších. S vývojom 

analytických metód je preto nutné spresňovať a dopĺňať existujúce dáta identifikujúce tieto 

zlúčeniny. Vhodnou analytickou metódou je Ramanova spektroskopia. 

 

Materiál a metódy 

Pre získanie Ramanových spektier vybraných kovových oxalátov boli zakúpené 

štandardné materiály od  Thermo Fisher Scientific – Alfa Aesar. Menovite: monohydrát oxalátu 

vápenatého (99%, CAS: 5794-28-5), dihydrát oxalátu horečnatého (98.5%, CAS: 547-66-0), 

dihydrát oxalátu železnatého (99%, CAS: 6047-25-2); hemihydrát oxalátu meďnatého (98%, 
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CAS: 5893-66-3); hydrát oxalátu nikelnatého (99,9%, CAS: 126956-48-7), hydrát oxalátu 

hlinitého (99%, CAS: 814-87-9) a bezvodý oxalát kobaltnatý (98%, CAS: 814-89-1). Dihydrát 

oxalát manganatého bol biosyntetizovaný prostredníctvom mikroskopickej huby Aspergillus 

niger z oxidov mangánu [5]. Ramanove spektrá boli získané prostredníctvom Ramanovho 

mikrospektroskopu (DXR3xi Raman Imaging Microscope, NICOLET) Prírodovedného múzea 

Slovenského Národného Múzea v Bratislave (SNM-PM, BA). Použitý bol laser (785 nm). 

Spektrá boli merané v rozpätí 0 – 1800 cm-1. 

 

Výsledky a diskusia 

 Ramanove spektrá získané zo zakúpených kovových oxalátov sú vyobrazené na Obr. 1. 

Prehľad priradených väzieb (z angl. „assignment“) k pásom (z angl. „bands“) získaných 

z Ramanových spektier v prípade dihydrátu oxalátu horečnatého, dihydrátu oxalátu 

železnatého, hydrátu oxalátu meďnatého a dihydrátu oxalátu nikelnatého, už bol 

odpublikovaný v našej predošlej práci [6]. Prehľad priradených väzieb na základe typických 

Ramanových pásov pre monohydrát oxalátu vápenatého sa nachádza v Tab. 1.  

 

Tab. 1. Priradenie väzieb k Ramanovým pásom pre monohydrát oxalátu vápenatého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väzby k pásom spektra hydrátu oxalátu hlinitému nebolo možné priradiť z dôvodu 

absentujúcej literatúry pre tento oxalát. Z podobných dôvodov nebolo možné priradiť väzby 

k pásom Ramanovho spektra bezvodého oxalátu kobaltnatého, nakoľko jediné dostupné práce 

s Ramanovými pásmi existujú len pre dihydrát oxalátu kobatnatého [8 – 9], a nie pre nami 

analyzovanú bezvodú formu. 

CaC2O4 . 1H2O 

[táto práca] 

CaC2O4 . 1H2O 

[7] 

bands bands assignment 

1724 1726 ν (C=O) 

1630 1629 ν (C=O) 

1491 1490 ν (O–C–O) 

1464 1463 ν (O–C–O) 

1397 1397 - 

943 942 - 

898 896 ν (C–C) 

865 865 ν (C–C) 

597 597 ρ (O–C–O) 

524 522 δ (O–C–O) 

506 504 δ (O–C–O) 

251 250 - 

224 223 - 
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Obr. 1. Experimentálne Ramanove spektrá monohydrátu oxalátu vápenatého, dihydrát oxalátu 

horečnatého, dihydrátu oxalátu železnatého, dihydrátu oxalátu mangánatého, hemihydrátu oxalátu meďnatého, 

hydrát oxalátu hlinitého, dihydrátu oxalátu nikelnatého a bezvodého oxalátu kobaltnatého. X = Raman shift 

[cm 1];Y = Raman intensity 
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  V prípade biosyntetizovaného oxalátu mangánu bolo možné priradiť väzby k pásom na 

základe dostupnej literatúry iba veľmi približne, nakoľko nami získané hodnoty sa výrazne 

líšia od hodnôt iných autorov (Tab. 2). Vzhľadom na získané pásy možno vylúčiť, že by 

skúmaným materiálom bol trihydrát oxalátu mangánu [10 – 11]. Nakoľko sú nami získané pásy 

výrazne rozdielne od hodnôt iných autorov, analýzu biosyntetizovaných kryštálov oxalátu 

mangánu by bolo vhodné zopakovať. 

 

Tab. 2. Priradenie väzieb k Ramanovým pásom pre monohydrát oxalátu vápenatého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existuje len málo prác prezentujúcich Ramanove spektrá a pásy syntetických či 

prírodných oxalátov. Napríklad práca Frosta [12] obsahuje spektrá a pásy monohydrátu a 

dihydrátu oxalátu vápenatého, dihydrátu oxalátu železnatého, bezvodého oxalátu sodného, 

a hemihydrát oxalátu meďnatého. Najintenzívnejšie pásy pre študované oxaláty kovov v rámci 

našej práce v intervale 1400-1600 cm-1 sú: monohydrát oxalátu vápenatého [1464 cm-1], 

dihydrát oxalátu horečnatého [1473 cm-1], dihydrát oxalátu železnatého [1469 cm-1], dihydrát 

oxalátu mangánatého [1482 cm-1], hemihdrát oxalátu meďnatého [1513 cm-1], hydrát oxalátu 

hlinitého [1441 cm-1], dihydrát oxalátu nikelnatého [cm-1], a bezvodý oxalát kobaltnatý [1505 

cm-1].  

 

Záver 

Vytvorili sme databázu Ramanových spektier vybraných kovových oxalátov (Ca, Mg, 

Fe, Mn, Cu, Al, Ni a Co). Aplikáciou novovytvorenej databázy bude možné identifikovať tieto 

zlúčeniny v prírodných vzorkách skúmaných v budúcnosti. 

 

Poďakovanie 
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MnC2O4 . 2H2O  

[táto práca] 

MnC2O4 . 2H2O  

 [10] 

MnC2O4 . 2H2O  

 [11] 

bands bands assignment bands assignment 

1726 - - - - 

1634 1625-1641 ν (C–O) 1625-1641 ν (C–O) 

1482 1465-1492 ν (C–O) 1465-1492 ν (C–O) 

1432 - - 1410-1462 ν (C–O) 

920 - - - - 

866 -   - - - 

856 - - 852-855 δ (O–C–O) 

521 517 ν (Mn–O) 517-527 ν (Mn–O)? 
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konferencia s medzinárodnou účasťou 24.11.2021, Chémia a technológie pre život. 

Bratislava, SR, p. 19. 

[7] De Oliveira L. F. C., Edwards H. G. M., Feo-Manga J. C., et al. (2002) Lichenologist 

34(3), p. 259 

[8] Edwards H. G. M., Hardman P. H. (1992) J. Mol. Struct. 273, p. 73 

[9] Qi J., Zhang W., Cao R., et al. (2017) Chem. Commun. 53, p. 9277  

[10] Barazorda-Ccahuana H. L., Nedyalkova M., Kichev I., et al. (2020) ACS Omega 5, p. 

9071  

[11] Mancilla N., Caliva V., D’Antonio M. C., et al. (2009) J. Raman Spectrosc. 40, p. 915 

[12] Frost R. L. (2004) Anal. Chimica Acta 517, p. 207  

  



 

1157 
 

Hniezda ako potenciálne biokoridory pre disperziu ekonomicky 

významných druhov Thysanoptera 
 

Lucia Procházková¹, Zlatica Országhová², Martina Zvaríková¹  

 

¹Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej 

ekológie a manažmentu krajiny, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská 

republika; prochazkov26@uniba.sk 

²Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská 

dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika 

 

 

Abstract 

Nests as potential biocorridors for the dispersion of economically important Thysanoptera species 

This thesis focuses on the potential of nests in distribution of economic Thysanoptera. The zoological 

material from nest of 9 bird´s species collected during the years 1985-2020 consists of 822 thrips specimens of 27 

species (Thripidae, Phlaeothripidae), including dominant Thrips major, Haplothrips subtilissimus and Limothrips 

denticornis. The NMDS multidimensional analysis has revealed strong afinity towards nest material, including 

grass and branches, indicating the role of zoochory in thrips transport. Many species were present in nests all year 

long such as economically important species L. denticornis and T. major. The analysis hints at significant role of 

nests in survival, distribution and transport (zoochory) of economic thrips species in farmland, including 

tospovirus vectors (Frankliniella intonsa, F. occidentalis) and locally invasive species (Limothrips cerealium, L. 

denticornis). 
 

Keywords: Thysanoptera; nests; economic species; zoochory 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Z celkového počtu 6349 [1] známych druhov Thysanoptera zhruba 1 % možno 

považovať za škodcov v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradkárstve [2]. Výskyt strapiek na 

jednotlivých obilninách a plodinách (otvorené priestranstvá) je podporený najmä pasívnym 

transportom pomocou vzdušných prúdov. Mnohé druhy Thysanoptera však tvoria aj súčasť 

nidikolných synúzií. Primárne ciele vychádzajú koncepčne z potreby poznania potenciálu 

hniezd v procese šírenia ekonomicky významných Thysanoptera, s osobitným zreteľom na 

úsilie zmierňovania dopadov klimatickej zmeny na ochranu agrocenóz. V tejto súvislosti sa 

ukazuje, že hniezda a hniezdny materiál môžu značne participovať na prežívaní a pasívnom 

transporte niektorých druhov strapiek. Parciálne ciele práce možno zadefinovať ako: a) 

štúdium diverzity Thysanoptera ako súčasti nidikolných synúzií v hniezdach vybraných druhov 

vtákov, b) evaluácia vplyvu základných ekologických faktorov na zastúpenie Thysanoptera 

v nidikolných synúziách na základe pokročilých mnohorozmerných analýz, c) pochopenie 

významu pasívneho transportu (zoochórie) a potenciálu hniezd v šírení Thysanoptera 

v poľnohospodárskej krajine. 
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Materiál a metódy 

Výskum v rámci tejto štúdie bol viazaný na hniezda vybraných druhov vtákov (Turdus 

merula, Turdus philomelos, Parus major, Cyanistes caeruleus Lanius collurio, Cinclus cinclus, 

Ficedula albicollis, Phoenicurus phoenicurus a Sturnus vulgaris), ktorých nidikolné synúzie 

obsahujú aj viaceré druhy ekonomicky významných Thysanoptera. Z geografického hľadiska 

prebiehal daný výskum na viacerých odberných plochách situovaných v Slovenskej republike 

a v Nemeckej spolkovej republike. Každé získané hniezdo bolo označené a uložené do 

igelitového vrecka a prenesené do laboratória. Extrakcia hniezdnej fauny prebiehala v 

Tulgrénových aparátoch. Thysanopterologický materiál bol v laboratóriu spracovávaný podľa 

štandardných preparačných metód [3,4]. Výsledky analýzy študijného materiálu boli 

spracované modernými štatistickými analýzami (NMDS (non–metric multidimensional 

scaling), ktoré sa používajú na zobrazenie dát do 2D ordinačného priestoru na základe ich 

vzťahov medzi závislými a nezávislými premennými. Výsledkom NMDS metódy je 

premietnutie premenných do multidimenzionálnej mapy pričom zobrazené elipsy predstavujú 

konfidenčný interval spoľahlivosti [5]. 

 

Výsledky a diskusia 

Analyzovaný zoologický materiál predkladanej práce v Tab.1. pochádza z viacerých 

komplexných ornitologických výskumov realizovaných v časovom rozmedzí 1985-2020. Do 

databázy boli zahrnuté ako údaje z práce [6] (42 hniezd z rokov 1985-1988), tak aj súčasných 

výskumov hniezdnej biológie viacerých druhov vtákov (105 hniezd z rokov 2011-2020) 

prebiehajúcich na katedre zoológie pod vedením doc. RNDr. Zlatice Országhovej, PhD. 

Študijný materiál tvorilo 726 dospelých jedincov a 96 juvenilov Thysanoptera patriacich do 27 

druhov z 2 čeľadí: Thripidae (15) a Phlaeothripidae (12). Do čeľade Thripidae patrilo 587 

(80,85 %) jedincov a do čeľade Phlaeothripidae 139 (19,15 %) jedincov. Najpočetnejšími 

druhmi v hniezdach boli Thrips major (37,46 %), Haplothrips subtilissimus (13,38 %) a 

Limothrips denticornis (7,42 %). 
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Tab. 1. Tabuľka percentuálneho zastúpenia Thysanoptera v hniezdach vtákov 

 

 

 

Vzhľadom k faktu, že thysanopterologický materiál pochádzal z kvalitatívne odlišných 

hniezd od rôznych hniezdičov, existuje predpoklad o rôznom zložení thysanopterocenóz 

v závislosti od hniezdneho materiálu. V rámci analýzy preferencie materiálu jednotlivými 

druhmi strapiek boli ako štatisticky významné (p<0,05) vyhodnotené materiály tráva, listy, 

konáriky, slama, lišajníky a živočíšny materiál. Na obrázku 1. vidíme prítomnosť trávy 

v hniezdach vtákov, ktorá vysoko signifikantne vplývala na druhové zloženie synúzií 

Thysanoptera. V pravej časti grafu sú vymedzené druhy, ktoré vykazujú slabú až žiadnu afinitu 

k tráve (p=0,003) ako hniezdnemu materiálu, zatiaľ čo ľavá strana patrí druhom strapiek, ktoré 

sa poväčšine v hniezdach z trávy vyskytovali. Najväčšiu afinitu k tráve vykazuje spoločenstvo 

tvorené druhmi Limothrips denticornis, Dendrothrips saltatrix a Mycterothrips albidicornis. 

Druh Thrips major býva taktiež v hniezdach z trávy relatívne často prítomný. Naopak 

spoločenstvo tvorené druhmi Dendrothrips degeeri a Haplothrips subtilissimus sa v hniezdach 

z tráv takmer nevyskytovalo. Zloženie thysanopterocenóz v hniezdach z tráv relatívne dobre 

koreluje s ekologickými preferenciami dominantných druhov strapiek ako je Limothrips 

denticornis (graminikol), či Thrips major (polyfág prítomný na trávach, listoch a kvetoch). 

Zaujímavá je aj prevažná neprítomnosť juvenilov v hniezdach z tráv. Zoochória teda s veľkou 

pravdepodobnosťou hrá významnú rolu pri šírení strapiek do okolia.  
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Obr.1. NMDS analýza afinity Thysanoptera k tráve ako k hniezdnemu materiálu 

 

Z hľadiska výskytu ekonomicky významných druhov v hniezdach v Tab. 2. zaraďujeme 

medzi dominantnú zložku hniezdnej fauny druhy Limothrips denticornis a Thrips major. Druh 

L. denticornis sa nachádzal v hniezdach hlavne počas zimného obdobia (január 83 jedincov, 

december 15 jedincov). Počas ostatných mesiacov sa v hniezdach nachádzal sporadicky, okrem 

mesiaca júl (20 jedincov), kde bol zaznamenaný väčší počet jedincov v hniezdach. Druh T. 

major podobne ako druh L. denticornis sa nachádzal v hniezdach aj počas zimného obdobia 

(január 10 jedincov). Jeho počet v hniezdach bol počas vegetačného obdobia (apríl až jún) 

veľmi vysoký, pričom najväčší počet jedincov bol zaznamenaný v júli v počte 265 jedincov. 

Druhy Chirothrips manicatus, Limothrips cerealium a Frankliniella intonsa sa nachádzali 

v hniezdach v nízkych počtoch stabilne počas celého roka.  
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Tab. 2. Výskyt Thysanoptera v hniezdach počas roka 

 

 

 

Z ekonomicky významných druhov Thysanoptera sa v hniezdach vyskytovali druhy 

 ako Frankliniella intonsa, Frankliniella occidentalis, Limothrips cerealium, Limothrips 

denticornis, Thrips major a Thrips minutissimus. Problémy s foliikolným polyfágnym druhom 

F. occidentalis sú zaznamenávané po celom svete (Kanada, Holandsko, Francúzsko), pričom 

daný druh sa pri častom používaní insekticídov stáva voči nim postupne rezistentným [7]. Druh 

Frankliniella intonsa bol zaznamenaný v skleníkoch na juhu Francúzska a v Maďarsku na 

kultúrach paprík, kde spôsoboval vážne škody spôsobené pomocou významných tospovírusov 

[8]. Pelikán et al. (2002) popisuje L. denticornis a L. cerealium za pomerne bežné druhy 

so širokou ekologickou valenciou a nebezpečných škodcov kultúrnych rastlín najmä žita a 

pšenice [6]. Thrips major napadá najčastejšie plody jahôd, broskýň, nektáriniek, ale nachádza 

sa aj na stromoch, kde preferuje mladé púčiky. Škody spôsobujú ako larvy, tak aj dospelce, 

pričom vznikajú následné deformácie a poškodenia plodín [9]. Problémy s druhom T. 

minutissimus zaznamenali v Toskánsku a Chorvátsku pretože počas svojho larválneho štádia 

poškodzuje plody nektáriniek a broskýň [10].  

Ekonomicky významné druhy strapiek s fytopatogénnym potenciálom môžu prežívať 

a zároveň sa rozširovať aj prostredníctvom biokoridorov, ktorými hniezda nesporne sú, pretože 

si hlavne počas nepriaznivých období (vysoká teplota, nízka teplota) hľadajú úkryty a hniezda 

sa ukazujú byť ako vhodné miesto pre ich prežívanie [11]. Dôležitým aspektom v rámci 

potenciálneho šírenia ekonomicky inváznych druhov je práve ich prezencia v hniezdach aj v 

zimnom období. Vysoké početnosti v zimných mesiacoch sme zaznamenali pre druh 

Limothrips denticornis a čiastočne aj pre druh Thrips major, čo pravdepodobne súvisí 

s využívaním hniezd pre hibernáciu. Hniezda teda predstavujú refúgium (a teda aj potenciálne 
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biokoridory) pre mnohé druhy strapiek, čím môžu prispieť k ich šíreniu, ekonomicky 

významné druhy nevynímajúc. 

 

Záver 

Je zrejmé, že mnohé druhy hniezda využívajú okrem iného ako refúgiá na prečkanie 

nepriaznivých podmienok prostredia a na hibernáciu. Hniezdo v nasledujúcej sezóne môže 

slúžiť ako „centrum“ disperzie strapiek do okolia. Vzhľadom na fakt, že sú strapky do hniezd 

prinášané pasívne, teda prostredníctvom zoochórie [12] a taktiež, že sú schopné prežívať 

nepriaznivé podmienky a hibernovať v nich, je možné považovať hniezda za významný, avšak 

podceňovaný faktor v procese distribúcie ekonomicky významných škodcov. 
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Abstract 

Sorption interactions of selenite with nano-magnetite as a model for study of 79Se removal from 

radioactive waste 

Selenium is an essential nutrient at trace levels, but also a toxic environmental contaminant at higher 

concentrations. Selenium isotope 79Se is a long-lived radionuclide and there is risk regarding the leakage of 79Se 

from a radioactive waste depository to the biosphere via groundwater. Iron oxides, such as magnetite, are 

widespread in soils and sediments and can significantly affect selenite migration in the environment due to their 

high affinity for oxyanions. In this work we have studied the sorption of selenite onto the nano-magnetite. Our 

results showed that the sorption of selenite was well described by a pseudo-second order kinetic model, as well 

as by Langmuir isotherm; and acidic solutions are optimal for sorption of selenite onto the nano-magnetite. 

 

Keywords: selenium; nano–magnetite; sorption  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Selén je prirodzene sa vyskytujúci stopový prvok, ktorý je dôležitý pre ľudí, zvieratá a 

aj rastliny. Napriek skutočnosti, že je selén nevyhnutný pre niekoľko hlavných metabolických 

dráh, vrátane antioxidačných obranných systémov, jeho nadbytok môže spôsobiť vážne 

zdravotné problémy [1,2]. Selén je kontaminant vyskytujúci sa vo vodných ekosystémoch v 

dôsledku antropogénnych aktivít, medzi ktoré patrí napríklad ťažba a spaľovanie uhlia, 

poľnohospodárska činnosť či priemyselná výroba. Preto je dôležité porozumieť procesom, 

ktoré riadia distribúciu selénu v pôde a vo vode. Najdôležitejšími procesmi, ktoré riadia 

mobilitu a biologickú dostupnosť selénu v životnom prostredí sú adsorpcia na geologické 

materiály [3,4].  

Chémia selénu je pomerne komplikovaná, pretože jeho mobilita závisí od redoxného 

stavu systému a ďalších faktorov (napr. pH, prítomnosť organických látok). Selén sa vyskytuje 

v životnom prostredí v štyroch rôznych oxidačných stavoch: v selenidoch, elementárnom 

seléne, seleničitanoch a selénanoch, ktoré majú veľmi odlišné (geo)chemické správanie [5,6]. 

Od jeho chemického stavu závisí napríklad (eko)toxicita selénu, pričom seleničitany sú 

toxickejšie ako selénany, a tie sú toxickejšie ako selenidy [7]. Selenidy a elementárny selén 
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majú veľmi nízku rozpustnosť a sú pomerne nepohyblivé, avšak seleničitan a selénan sú 

rozpustné a mobilné [8]. 

Magnetit (FeO.Fe2O3) je jedným z najrozšírenejších minerálov oxidov železa v prírode 

a má vysoký adsorpčný a redukčný potenciál [9]. Jeho prítomnosť je často výsledkom 

biologických procesov, ale môže mať aj litogénny pôvod [10]. Je tiež bežným produktom 

korózie železa a ocele, alebo vzniká biotickou a abiotickou redukciou železitých oxidov 

a oxihydroxidov [11]. Vzhľadom na jeho vlastnosti a magnetický charakter sa magnetit 

úspešne využíva v rozličných in situ a ex situ sanačných procesoch, vrátane čistenia 

odpadových vôd alebo pôd. Predchádzajúce štúdie poukazujú na vysokú sorpčnú kapacitu 

magnetitu pre oxoanióny selénu, najmä v kyslých roztokoch [12-16]. 

Cieľom práce je štúdium sorpcie seleničitanu v dominantných oxidačných stavoch na 

nano-magnetit v závislosti od pH a sledovanie kinetiky sorpcie aplikáciou modelov pseudo - 

prvého a pseudo - druhého poriadku. Na sledovanie termodynamických vlastností sorpcie budú 

aplikované modely Langmuirovej a Freundlichovej izotermy.  

 

Materiál a metódy 

V experimentoch bol ako sorbent použitý syntetický nano-magnetit zakúpený zo 

Sigma-Aldrich a ako adsorbát bol použitý seleničitan sodný od Lachema Brno. 

Prvá časť experimentu bola zameraná na sorpčné izotermy. Do plastových skúmaviek 

sme navážili 0,25 g nano-magnetitu. K nano-magnetitu bola pridaná destilovaná voda v objeme 

od 41,5 do 44,75 ml, v závislosti od koncentrácie seleničitanu a 5 ml 0,1 mol.l-1 NaCl. Následne 

sme upravili pH v rozmedzí 3 - 7 použitím 1 mol.l-1 HCl a 1 mol.l-1 NaOH. Roztoky boli 

premiešavané po dobu 24 hodín na laboratórnej trepačke, po ktorých bol k roztoku pridaný 

seleničitan. Koncentrácia seleničitanu sa pohybovala v rozmedzí 4 – 55 mg.l-1, celkový objem 

vzorky bol 50 ml. 

 V ďalšej časti experimentu sme sa venovali kinetike sorpcie. Kinetika sorpcie bola 

sledovaná v závislosti od rôznych hodnôt pH v rozmedzí 3 - 7. Do plastových skúmaviek sme 

navážili 0,25 g nano-magnetitu. K nano-magnetitu bola pridaná destilovaná voda v objeme 44 

ml a 5 ml 0,1 mol.l-1 NaCl. Následne sme upravili pH v rozmedzí 3 - 7 použitím 1 mol.l-1 HCl 

a 1 mol.l-1 NaOH. Roztoky boli premiešavané po dobu 24 hodín na laboratórnej trepačke, po 

ktorých bol k roztoku pridaný seleničitan. Koncentrácia seleničitanu bola 7,9 mg.l-1, celkový 

objem vzorky bol 50 ml. 

Všetky vzorky boli podtlakovo filtrované. K 10 ml filtrátu bola pridaná koncentrovaná 

HNO3 na okyslenie v objeme 0,5 ml. 
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Následne boli vzorky merané metódou AAS s plameňovou atomizáciou (F AAS, Perkin 

Elmer 1100). 

 

Výsledky a diskusia 

V prvej časti experimentu sme sa venovali sorpčným izotermám. Sorpčné izotermy pre 

seleničitan pri rôznych hodnotách pH znázorňuje Obr. 1. Experimentálne stanovená maximálna 

sorpčná kapacita pre seleničitan pri pH 3 je 25,9 µmol.g-1, pri pH 5 je 15,4 µmol.g-1 a pre pH 7 

je 13,4 µmol.g-1. Naše výsledky ukazujú, že seleničitan má najvyššiu afinitu k nano-magnetitu 

v kyslých roztokoch a sorpcia seleničitanu je závislá od počiatočného pH roztoku. Z výsledkov 

vidíme, že došlo k výraznému zníženiu maximálnej sorpčnej kapacity nano-magnetitu nad pH 

3. Na základe našich výsledkov teda môžeme skonštatovať, že vhodnejšie pre sorpciu 

seleničitanu na nano-magnetit je kyslé prostredie. Vyššia sorpčná kapacita v kyslom prostredí 

sa dá vysvetliť prevládajúcou formou HSeO3
- v kyslom pH a kladným nábojom na povrchu 

magnetitu. K zníženiu sorpčnej kapacity magnetitu nad pH 3 dochádza v dôsledku zníženia 

pozitívne nabitých sorpčných miest, kladný náboj na povrchu magnetitu klesá so zvyšujúcim 

sa pH. 

 

 
 

Obr. 1. Sorpčné izotermy pre seleničitan na nano-magnetit pri rôznom pH  

 

Na základe hodnôt Akaikeho váhy (Tab. 1.) môžeme povedať, že pre modelovanie 

sorpcie seleničitanu je pre nás vhodnejší model Langmuirovej izotermy. V dôsledku toho 

očakávame, že sorpcia seleničitanu na nano-magnetit bude jednovrstvová a jednotlivé 
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adsorpčné miesta sú energeticky rovnocenné. 

 

Tab. 1. Parametre sorpčných izoteriem pre seleničitan na nano-magnetit 

 

Langmuirova izoterma 

Maximálna sorpčná 

kapacita 

Smax [µmol.g-1] 

Langmuirova konštanta 

Kl [l.µmol-1] 
Akaikeho váha 

pH 3 25,9 0,086 0,96 

pH 5 15,4 0,034 0,94 

pH 7 13,5 0,023 0,73 

Freundlichova izoterma 
Freundlichova konštanta 

Kf [µmol.g-1.l] 
Faktor heterogenity N  

pH 3 10,8 0,14 0,04 

pH 5 4,8 0,18 0,06 

pH 7 3,1 0,22 0,27 

 

V ďalšej časti experimentu sme sa venovali kinetike sorpcie. V sorpčných 

experimentoch boli použité dva kinetické modely: model pseudo - prvého poriadku a model 

pseudo - druhého poriadku. Kinetiku sorpcie pre seleničitan pri rôznych hodnotách pH 

znázorňuje Obr. 2. Výsledky naznačujú rýchle počiatočné odstránenie seleničitanu z vodného 

roztoku pre všetky hodnoty pH. Vidíme, že sorpcia je pomerne rýchla s rovnováhou 

dosiahnutou už po niekoľkých minútach, v porovnaní napríklad so štúdiou Missana a kol., ktorí 

skúmali sorpciu seleničitanu na goethit a magnetit a rovnováha bola dosiahnutá až po 

niekolkých hodinách v prípade goethitu, v prípade magnetitu až po dvoch dňoch [3]. 

 

 

 
Obr. 2. Kinetika sorpcie seleničitanu na nano-magnetit pri rôznom pH 
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Hodnoty Akaikeho váhy naznačujú, že model pseudo – druhého poriadku lepšie opisuje 

sorpciu seleničitanu na nano-magnetit ako model pseudo - prvého poriadku. Koncentrácia 

seleničitanu v sorbente sa približne zhoduje s experimentálne stanovenou koncentráciou 

seleničitanu v sorbente pri všetkých hodnotách pH.  

Hodnota rýchlostnej konštanty (Tab. 2.)  so stúpajúcim pH narastá, to znamená, že čím 

vyššie je pH, tým rýchlejšie nastane rovnováha.  

 

Tab. 2. Kinetika psuedo 2. poriadku pre sorpciu seleničitanu na nano-magnetit 

 

 

Model 

Rovnovážna 

koncentrácia 

sorbentu [µmol.g-1] 

Experimentálne 

stanovená 

rovnovážna 

koncentrácia 

sorbentu [µmol.g-1] 

Rýchlostná 

konštanta k [g.µmol-

1.min-1] 

pH 3 Psuedo 2. poriadok 14,4 15,6 0,024  

pH 5 Psuedo 2. poriadok 8,7 9,4 0,035  

pH 7 Psuedo 2. poriadok 7,3 7,6 0,044  

 

Záver 

Pri modelovaní sorpčných izoteriem pre seleničitan pri rôznych hodnotách pH sme 

zistili, že Langmuirova izoterma lepšie opisuje priebeh sorpcie seleničitanu na nano-magnetit, 

na základe toho predpokladáme, že seleničitan vytvára na povrchu nano-magnetitu 

monovrstvu. Ďalej sme zistili, že sorpcia seleničitanu je veľmi závislá od počiatočného pH 

roztoku, pričom ako najefektívnejšie sa ukázalo kyslé prostredie.  

Pri skúmaní kinetiky sorpcie sme zistili, že sorpcia seleničitanu na nano-magnetit je 

pomerne rýchla a výsledky naznačujú rýchle počiatočné odstránenie seleničitanu z vodného 

roztoku pre všetky hodnoty pH.  Ďalej sme zistili, že model pseudo – druhého poriadku lepšie 

opisuje sorpciu seleničitanu na nano-magnetit ako model pseudo - prvého poriadku a že 

rovnovážna koncentrácia sorbentu sa približne zhoduje s experimentálne stanovenou 

rovnovážnou koncentráciou sorbentu pri všetkých hodnotách pH.  
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Abstract 

Influence of microscopic filamentous fungi of Aspergillus genus on the stability of synthetic magnetite 

nanoparticles 

The study of transformation of magnetite into new biogenic mineral phases, the formation of which is 

caused by the presence of a metabolically active component of microscopic filamentous fungi. The principle of 

such a transformation is the production of secondary redox-active or acidic metabolites, thanks to which magnetite 

biodeterioration occurs. On the cell or magnetite surfaces, the secondary mineral phases can then be formed, for 

the detailed study of which Mössbauer spectroscopy and X-ray powder diffraction analysis were used. 

 

Keywords: iron oxides; microscopic fungi; magnetite; bioextraction 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mikroskopické vláknité huby sú všadeprítomné organizmy, pričom ich typickým 

biotopom je pôda [1]. V tomto prostredí intenzívne interagujú s povrchmi minerálov a 

v kontexte ich biodeteriorácie zohrávajú významnú úlohu v biodostupnosti minerálnych živín 

pre ostatné organizmy [2]. Podieľajú sa aj na vzniku rôznych biogénnych minerálnych fáz [3], 

ktoré precipitujú z pôdnych roztokov v prítomnosti sekundárnych metabolitov 

mikroskopických vláknitých húb [4]. Z toho je zrejmé, že huby sú v prostredí úzko zapojené 

do geochemických cyklov prvkov a zúčastňujú sa premien organických a anorganických 

substrátov [5]. Jednej z prírodných fáz, na ktorej transformácii sa pôdne mikroorganizmy 

podieľajú sú minerály železa. 

Minerálne fázy železa bežne sa vyskytujúce v pôdach zaraďujeme prevažne medzi 

oxidy a oxohydroxidy, ktoré majú významnú variabilitu v kryštalinite a veľkosti zŕn. V tomto 

heterogénnom prostredí sú geogénneho, antropogénneho, ale aj biogénneho pôvodu. Oxidy 

železa sa vyskytujú v polymorfných zlúčeninách ako bezvodé oxidy železa a zahŕňajú hematit 

(α-Fe2O3), maghemit (γ-Fe2O3). Menej časté sú formy ε a β. Magnetit (FeO.Fe2O3) a 

wüstit (Fe1-xO) obsahujú v svojej kryštálovej mriežke Fe2+ a Fe3+ katióny železa. Medzi 

oxohydroxidy (FeOOH) patria goethit, lepidokrokit a akaganeit [6]. 
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Hoci je v kontexte biomineralizácie oxidov železa veľká pozornosť zameraná na 

baktérie, predovšetkým v dôsledku ich úspešného biotechnologického využitia, na procese 

degradácie a syntézy oxidov železa v prírodnom prostredí sa významne podieľajú aj 

mikroskopické vláknité huby, najmä prostredníctvom produkcie sekundárnych metabolitov, 

ktoré prispievajú k vzniku stabilných komplexov s železom, resp. aktivujú jeho redoxné 

transformácie [2, 7]. Vďaka nim vykazujú mikroskopické huby veľký potenciál pri 

koprecipitácii rôznych iónov z pôdnych roztokov a transformácii minerálnych fáz [8]. 

 

Materiál a metódy 

Ako vstupný materiál sme využili komerčne zakúpený magnetit (FeO.Fe2O3; Sigma-

Aldrich) vo forme nanočastíc (50 – 100 nm) v práškovej forme. Mikroskopické vláknité huby 

z rodu Aspergillus (A. niger a A. clavatus) sme získali zo zbierky Botanického ústavu SAV, 

ktoré boli izolované z technogénnych typov pôd na lokalitách s banskou činnosťou, v ktorých 

sa predpokladá relatívne vysoký obsah železa [1]. 

 Suspenzia magnetitu v Czapek-Dox médiu (HiMedia) sme inkubovali dynamicky po 

inokulácii mikroskopickými vláknitými hubami počas ôsmych dní pri 155 ot.min-1 na rotačnej 

trepačke (Heidolph) v tme pri 25°C. Pred inokuláciou sme vzorky kultivačného média (150 

mL) v Erlenmeyerových bankách autoklávovali pri 121 °C počas 15 minút. Do sterilného 

média sme následne suspendovali 0,5 g magnetitu a inokulovali spórami húb. Po inkubácii sme 

vzniknutú biomasu s naviazaným magnetitom prefiltrovali na membránovom filtri 

s veľkosťami pórov 0,1 μm (Milipore). Vo filtráte sme stanovili pH a koncentráciu železa. Na 

stanovenie celkovej koncentrácie železa vo filtráte sme využili AAS (PerkinElmer). 

 Mikroskopicky vláknité huby počas svojho rastu produkujú sekundárne metabolity, 

ktoré môžu interagovať s povrchom magnetitu za vzniku nových minerálnych fáz železa. Na 

ich identifikáciu sme využili XRD a Mössbauerovu spektroskopiu. 

 

Výsledky a diskusia 

Na Obr.1 a Obr. 2 môžeme sledovať postupný vývoj zmien v pH živných médií počas 

ôsmych dní dynamickej kultivácie druhov A. niger a A. clavatus vyvolaného zmenami 

v zložení sekundárnych metabolitov produkovaných do extracelulárneho prostredia [9]. 

Počiatočné pH kultivačného média bolo približne 7 a v dôsledku metabolickej aktivity druhu 

A. clavatus (Obr. 1) môžeme sledovať postupnú acidifikáciu média, ktorého pH v druhom dni 

kultivácie dosiahlo hodnotu 4. Podobne aj v prípade mikroskopickej huby A. niger (Obr. 2) 

môžeme sledovať vývoj pH, ktoré vďaka produkcii kyslých metabolitov prechádza do kyslej 
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oblasti už od druhého dňa kultivácie a v dôsledku metabolickej aktivity druhu sa udržiava 

v kyslej oblasti počas celej dĺžky kultivácie (pH ≈ 2,5). 

V dôsledku acidifikácie môžeme predpokladať postupné uvoľňovanie železa z 

povrchu magnetitu, podobne ako je to v prípade iných syntetických a minerálnych fáz železa, 

resp. zmesných fáz s obsahom železa [10, 11]. Preto kontinuálne udržiavanie nízkych hodnôt 

pH počas kultivácie druhu A. niger v prítomnosti magnetitu predpokladá aj vysoké 

koncentrácie uvoľnených iónov železa do roztoku z dôvodu a ich stabilizáciu vzniknutými 

sekundárnymi metabolitmi. V prípade druhu A. clavatus však dochádza k postupnému vývoju 

pH do zásaditej oblasti a môžeme očakávať spätné vyzrážanie iónov železa na povrchu 

biomasy alebo magnetitu.  

 

  
 

Obr. 1. Vývoj pH v závislosti od dňa kultivácie pre druh Aspergillus clavatus 

 

 
 

Obr. 2. Vývoj pH v závislosti od dňa kultivácie pre druh Aspergillus niger 

 

Na základe analýzy AAS sme v médiách stanovili celkovú koncentráciu železa 

v priebehu dynamickej kultivácie. Zo vzorky magnetitu sa v prítomnosti mikroskopickej huby 

A. clavatus (Obr. 3) v druhý deň kultivácie extrahovalo do vodnej fázy najvyššia stanovená 

hodnota celkovej koncentrácie celkového železa v roztoku, konkrétne 2,7 mg/l. Taktiež 
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môžeme sledovať, že v priebehu ďalších dní obsah celkovej koncentrácie iónov železa vo 

vodnej fáze klesal z dôvodu metabolickej aktivity mikroskopickej huby a produkcii zásaditých 

metabolitov, čo mohlo viesť ku zrážaniu a vzniku nových foriem na povrchu magnetitu a teda 

k poklesu celkovej koncentrácie daných iónov. 

V prítomnosti mikroskopickej huby A. niger (Obr. 4) môžeme sledovať od druhého dňa 

kultivácie postupné zvyšovanie celkovej koncentrácie iónov železa vo vodnej fáze, kedy 

najvyššiu hodnotu celkovej koncentrácie ≈ 1000 mg/l dosiahol v štvrtý deň kultivácie 

v dôsledku produkcie organických kyselín (oxalátu) [12], ktoré prispeli k redukčnému 

uvoľňovaniu iónov železa do vodnej fázy. V posledný deň kultivácie môžeme pozorovať 

mierny pokles koncentrácie železa v médiu a to pravdepodobne v dôsledku ich bioakumulácie 

biomasou mikroskopickej vláknitej huby. 

 

 

 
Obr. 3. Vývoj celkovej koncentrácie Fe vo filtráte v závislosti od dňa kultivácie pre Aspergillus clavatus  

 

 

 
Obr. 4. Vývoj celkovej koncentrácie Fe vo filtráte v závislosti od dňa kultivácie pre Aspergillus niger 

 

 Charakterizácia s biomasou druhu A. clavatus asociovaných fáz magnetitu, resp. 

nových minerálnych fáz, bola vyhodnotená pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy (XRD). 

Pomocou tejto metódy sme na základe známych hodnôt pre magnetit potvrdili jeho prítomnosť 
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v prípade všetkých dní kultivácie (Obr. 5a). Tento typ analýzy síce nenaznačil vznik nových 

minerálnych fáz, ale potvrdil prítomnosť magnetitu vo forme nanočastíc. Podobné závery 

vyplývajú aj z predbežných analýz vzoriek pomocou Mössbauerovej spektroskopie (Obr. 5b), 

čo je veľmi citlivá metóda na špeciačnú analýzu železa aj v biologických matriciach [13-15]. 

 

 

 
Obr. 5. Charakterizácia asociovanej biomasy A. clavatus a.) XRD metódou b.) Mössbauerovou 

spektroskopiou 

 

Záver 

Štúdiom časovej premeny vstupnej suroviny (nanočastice magnetitu) v prítomnosti 

mikroskopických húb sme na základe našich predpokladov potvrdili, že vplyvom produkcie 

sekundárnych kyslých metabolitov dochádzalo k  uvoľňovaniu iónov železa do vodnej fázy. 

A. clavatus v počiatočných dňoch kultivácie síce produkoval kyslé metabolity a dochádzalo 

k zvýšeniu celkovej koncentrácie iónov železa vo vodnej fáze, v neskorších rastových fázach 

sa však tento vývoj zmenil v dôsledku produkcie zásaditých metabolitov. Druh A. niger naopak 

produkoval počas celej doby kultivácie kyslé metabolity, ktoré spôsobili kontinuálne 

uvoľňovanie a stabilizáciu iónov železa vo vodnej fáze. Významne sa ale prejavila aj ich 

bioakumulácia, ktorá znížila koncentráciu železa vo živnom médiu. Metódou XRD sme pri 

vzorke magnetitu inkubovaného v prítomnosti druhu A. clavatus potvrdili prítomnosť 

nanočastíc magnetitu a predbežné výstupy z Mössbauerovej spektroskopie tiež nepotvrdili 

prítomnosť nových minerálnych fáz. 
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Štúdium kombinovaného pôsobenia kvercetínu a kofeínu .................................................... 672 

Detekcia vírusovej pre-genomickej RNA v sére pacientov s chronickou hepatitídou B ....... 678 

Overenie spoľahlivosti metodiky stanovenia zubného veku z tretích molárov u živých osôb pre 

potreby forenznej praxe ......................................................................................................... 684 

Využitie imunologických a molekulárno-biologických metód na charakterizáciu izolátov 

myšacieho herpetického vírusu .............................................................................................. 690 

 

  

  



 

1183 
 

CHÉMIA 

 

Mechanochemically-induced radical reactions of diazonium salts ....................................... 697 

New inclusion bodies constructs used as biosensors ............................................................. 703 
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