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Predslov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vidí hlavnú náplň svojej 

činnosti v uskutočňovaní základného a aplikovaného výskumu v jednotlivých oblastiach 

prírodných vied, ktorý tvorí základ pre jej vzdelávaciu činnosť v rámci akreditovaných 

študijných programov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Na tomto 

základe poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v základných prírodovedných odboroch, 

ktorými sú na fakulte biológia, environmentalistika, geografia, geológia a chémia, ako aj 

v učiteľských študijných programoch.

Fakulta sa odlišuje od iných vzdelávacích a vedeckých ustanovizní tým, že na základe 

vlastnej vedeckej činnosti poskytuje svojim študentom štúdium prostredníctvom ich zapojenia 

do tejto činnosti. Vedecké poznatky sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj na 

mimofakultnom a mimouniverzitnom poli. 

Fakulte ako inštitúcii dlhodobo patrí pozícia lídra medzi prírodovedeckými fakultami 

na Slovensku v kvalite vzdelávania a v kvalite vedeckého výskumu. Preto pri definovaní 

svojej strategickej vízie pokladá za úplne prirodzené klásť absolútny dôraz na ďalší 

a intenzívnejší rozvoj medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce a uplatňovať pri 

hodnotení svojej vedeckej práce a výučby medzinárodne používané kritéria tak, aby jej 

študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – vedcami a pedagógmi.

K napĺňaniu týchto cieľov Prírodovedeckej fakulte UK pomáha aj Študentská vedecká 

konferencia, ktorú fakulta poriada každoročne. Študentská vedecká konferencia vedie 

študentov k tomu, aby získali schopnosť správne formulovať a vysvetľovať, resp. objasňovať 

zámery a zovšeobecňovať poznatky do všeobecne platných záverov. Kvalita príspevkov 

študentov na týchto konferenciách a schopnosť študentov dobre prezentovať svoje práce je 

zároveň pre pracovníkov fakulty zrkadlo, ktoré reflektuje ich schopnosť v oblasti vedy 

a vzdelávania. Nesporným obohatením a zároveň prínosom pre Študentskú vedeckú 

konferenciu je aj v tomto roku aktívna účasť študentov z iných vysokých škôl, SAV a zo 

zahraničia.

Prajem všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili Študentskej vedeckej konferencie

v roku 2009, aby Vaše pracovné kontakty prerástli v priateľstvo a zúročili sa v intenzívnej 

spolupráci už v najbližšej budúcnosti..

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

dekan Prírodovedeckej fakulty UK
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Úvod a formulácia cieľa 

Správne koncentrácie iónov v mitochondriálnom matrixe sú nevyhnutné pre 

zachovanie jeho objemu a aktivitu enzýmov, ako aj pre stabilitu a metabolizmus 

mitochondriálnej DNA (mtDNA). Mechanizmy zabezpečujúce iónovú a objemovú 

homeostázu mitochondrií sú ešte prevažne neznáme. V kvasinke Saccharomyces cerevisiae 

boli doteraz identifikované iba štyri gény pre iónové transportéry vnútornej mitochondriálnej 

membrány (mtIM)( K+/H+ antipotér [1], horčíkový kanál [2] a dva transportéry Fe2+ [3]). 

S cieľom prispieť k odhaľovaniu proteínových komponentov ovplyvňujúcich 

permeabilitné vlastnosti mtIM S. cerevisiae sme v našom laboratóriu selektovali mutantov 

špecificky rezistentných voči nigericínu (Nig) [4] alebo valinomycínu (Val) [5]. Sú to 

antibiotiká patriace medzi ionofóry [6]. Katalyzujú antiport K+/H+ (Nig), resp. uniport 

K+ (Val) cez mtIM tejto kvasinky [7], čím inhibujú jej rast na respiračných substrátoch 

a indukujú poškodenie až stratu mtDNA na médiu s glukózou [8].  

Medzi pripravenými mutantmi rezistentnými voči Nig boli aj mdm31 a mdm32. 

Absencia Mdm31p a/alebo Mdm32p, proteínov mtIM [9] s dosiaľ neznámou funkciou, sa 

prejavuje rastovými defektmi na nefermentovateľných zdrojoch uhlíku (najmä pri 37°C alebo 

v prítomnosti zvýšenej koncentrácie solí), ako aj vznikom veľkých sférických mitochondrií 

s obmedzenou schopnosťou respirácie a segregácie [4; 9]. Ďalším dôsledkom je približne 

dvojnásobné zvýšenie obsahu horčíku v mitochondriálnom matrixe [4]. Keďže Mg2+ inhibuje 

K+/H+ antiportér mtIM [1] a Nig, sprostredkujúci antiport K+/H+, je schopný čiastočne 

kompenzovať dopad delécie MDM31 a/alebo MDM32 na mitochondriálnu morfológiu, 

predpokladáme, že zvýšená koncentrácia Mg2+ indukuje osmotické napučiavanie matrixu 

prostredníctvom inhibície K+/H+ antiportéru mtIM a Nig pôsobí ako chemický supresor [4]. 

Porucha morfológie mitochondrií a zníženie stability mtDNA u mutantov mdm31 a mdm32 sú 

teda pravdepodobne skôr dôsledkami narušenia ich iónovej homeostázy a Mdm31p 

a Mdm32p sa aktívne nezúčastňujú morfogenézy týchto organel [4].  
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Vo fylogeneticky vzdialenej kvasinke Schizosaccharomyces pombe, v ktorej 

dynamiku mitochondrií zabezpečujú iné zložky cytoskeletu a strata mtDNA je letálna, sa 

nachádza iba jeden ortológ týchto proteínov, SpMdm31p [4; 9]. Jeho štúdium by umožnilo 

testovať hypotézu o úlohách Mdm31p v odlišnom modelovom systéme a zároveň by rozšírilo 

zatiaľ pomerne úzky okruh poznatkov o mitochondriálnych proteínoch tejto kvasinky. V 

prvom kroku sme sa zamerali na charakterizáciu vplyvu ionofórov na rast a na morfológiu 

mitochondrií niekoľkých štandardných kmeňov Sch. pombe. 

 
Zatiaľ čo mutantov rezistentných voči Nig sme získali deväť, Val tolerovali len dva. 

Jeden z ich mal prerušený gén YOL138c, identifikovaný už v niekoľkých skríningoch. Z ich 

výsledkov vyplýva, že v jeho neprítomnosti dochádza ku skráteniu telomér [10], k akumulácii 

glykogénu [11] a k letalite v kombinácii s mutáciou hsp82 [12]. Zároveň sa predpokladá, že 

ním kódovaný proteín je lokalizovaný vo vakuole [13] a/alebo asociovaný 

s cytoplazmatickými ribozómami [14]. yol138c je teda jedným z mutantov, ktorých štúdium 

by pomohlo objasniť doteraz neznáme prepojenia medzi zdanlivo nesúvisiacimi bunkovými 

procesmi. Predstavuje pravdepodobne ďalší príklad dokazujúci súvis narúšania iónovej 

homeostázy účinkom ionofóru s vakuolárnymi funkciami, ako aj súvis funkcie vakuol 

s dĺžkou telomér. Našim cieľom preto bolo prípraviť a charakterizovať delečného mutanta 

v géne YOL138c a odhaliť  subcelulárnu lokalizáciu jeho proteínového produktu.  

 

Materiál a metódy 

Na kultiváciu kvasiniek boli použité bežné tekuté a tuhé médiá (komplexné YPD (D-

glukóza), YPG (G-glycerol) a YPE (E-etanol) a minimálne SD, SG a sSG (SG + 0,1 % 

kvasničný extrakt) v prípade S. cerevisiae a komplexné YES+D a YES+G, ako aj minimálne 

EMM+D a EMM+G v prípade Sch. pombe). Pracovali sme s kmeňmi S. cerevisiae W303-1A 

a W303-1B líšiacimi sa iba párovacím typom a Sch. pombe JCF 108, K 11318 a K 11320.  

Delečnú kazetu pre YOL138c sme pripravili na templáte plazmidu YDp-L s využitím 

primerov s úsekmi komplementárnymi k sekvenciám susediacim s čítacím rámcom YOL138c. 

Po transformácii S. cerevisiae oboch párovacích typov metódou PEG/LiAc/ssDNA sme 

včlenenie kazety homologickou rekombináciou do genómu transformantov overili pomocou 

PCR. 

Morfológiu organel sme pozorovali v rôznych médiách pomocou fluorescenčného 

mikroskopu (Olympus BX50) využijúc expresiu mitochondriálne nasmerovaného zeleného 

fluorescenčného proteínu (GFP) (z plazmidu pYX142-mtGFP), vakuolárny proteín Vba1 vo 
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fúzii s GFP (exprimovaný z pUG35-Vba1, ktorý pripravila D. Fričová, KBi, PriF UK), ako aj 

štandardné protokoly farbenia pomocou neutrálnej červenej (vakuoly), DiOC6 (mitochondrie) 

a DAPI (DNA). 

Otvorený čítací rámec (ORF) YOL138c bez STOP kodónu amplifikovaný pomocou 

PCR sme adenylovali na 3´ koncoch a ligovali do pDRIVE-cloning vector, z ktorého sme ho 

po vyštiepení endonukleázou EcoRI preklonovali do EcoRI miesta plazmidu pUG35 

umožňujúceho expresiu C-koncovej fúzie YOL138c s GFP. Jediný získaný rekombinantný 

plazmid sme zatiaľ overili restrikčnou analýzou dvomi endonukleázami a sekvenovaním 

oboch koncových oblastí vrátane miest včlenenia do plazmidu. Lokalizáciu fúzneho GFP sme 

sledovali pomocou fluorescenčného mikroskopu. 

Dĺžku telomér mutantov sme stanovovali metódou Southern blot. Genómová DNA 

(gDNA) kmeňov W303-1B WT, W303-1A Δyol138c, W303-1B Δyol138c, yol138c::Tn, 

BY4741 WT, BY4741 Δyol138c, Δmdm10 a Δvps34 bola po štiepení endonukleázou AvaI 

elektroforeticky separovaná cez noc v 0,95 % agarózovom géle. Po vákuovom prenose na 

membránu nasledovala hybridizácia s telomerickou sondou koncovo značenou rádioaktívnym 

fosfátom alebo biotínom. Ako pozitívna kontrola a tiež ako vnútorný štandard v každej 

vzorke bol použitý plazmid s telomerickou sekvenciou pBRA-ADE-REV (pripravil 

J. Kramara, KBi, PriF UK) štiepený endonukleázou EcoRV. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri príprave mutanta Δyol138c v kmeni W303 sme získali niekoľko desiatok 

transformantov nesúcich selekčný marker delečnej kazety, avšak identifikovali sme z každého 

párovacieho typu iba jeden klon, v ktorom došlo k jej správnej integrácii do lokusu YOL138c, 

v ďalších pravdepodobne nastala nehomologická rekombinácia. 

Zatiaľ čo transpozónový mutant yol138c::Tn prekvapujúco rástol lepšie v prítomnosti 

vysokých koncentrácií Val než na samotnom sSG médiu, Δyol138c toleroval Val o niečo 

menej a na sSG médiu rástol porovnateľne s parentálnym kmeňom. Pripravené heterozygótne 

diploidné kmene boli na Val senzitívne, čo poukazuje na recesívny charakter oboch typov 

mutácií v YOL138c. 

Oba kmene sme podrobili kvapkovým testom na médiách líšiacich sa zdrojom uhlíku 

alebo obsahom solí, testovali sme ich rast na rôznych médiách s gradientom peroxidu vodíka, 

ako aj pri 37°C. Pasážovaním na pevnom i v tekutom YPD médiu sme sledovali prípadný 

nástup senescencie typický pre mutantov s poruchou v udržiavaní telomér. Jediné fenotypové 
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prejavy, ktorými sa v týchto testoch odlišovali od parentálneho kmeňa, boli mierne zvýšená 

citlivosť na inhibítor translácie hygromycín B (pozorovaná aj inými autormi v genetickom 

pozadí FY1679 [15]) a na peroxid vodíka. Zvýšenú citlivosť Δyol138c na HgCl2 popísanú 

v genetickom pozadí FY1679 [15] sme v kmeni W303 nezaznamenali. 

Ani morfológiou organel, ktorú sme pozorovali v rôznych médiách pomocou 

fluorescenčnej mikroskopie, sa mutanty neodlišovali od parentálneho kmeňa. Farbenie 

s neutrálnou červenou ukázalo, že acidifikácia vakuol tiež nie je v mutantoch narušená. 

V prítomnosti Val v médiu ich mitochondrie mierne napučiavajú (porovnateľne 

s mitochondriami v tých bunkách kultúry štandardného kmeňa, ktoré v prítomnosti ionofóru 

niekoľko dní prežívajú), nedochádza však k takým výrazným zmenám ako v prípade 

štandardného typu. Naznačuje to, že tolerancia Val nespočíva v úplnej odolnosti mtIM voči 

jeho pôsobeniu.  

In silico analýza sekvencie Yol138c nenasvedčuje jeho vakuolárnej, ani inej 

organelovej lokalizácii. Navyše ani včlenenie génu pre zelený fluorescenčný proteín (GFP) do 

genómu, pred STOP kodón YOL138c [16], neposkytlo jednoznačný výsledok. Preto sme sa 

rozhodli lokalizáciu produktu tohto génu v bunke overiť, a to najskôr prípravou analogickej 

fúzie s GFP, avšak kódovanej na plazmidovom vektore (pUG35). Bunky štandardného kmeňa 

i mutantov v géne YOL138c transformované týmto konštruktom sme pozorovali pod 

fluorescenčným mikroskopom, subcelulárnu lokalizáciu fúzneho proteínu nebolo však možné 

ani v našom prípade jednoznačne určiť. Zväčša sa javil ako distribuovaný po celej bunke, 

podobne ako samotný GFP exprimovaný z pUG35. Predbežné výsledky ale naznačujú, že 

prítomnosť tohto plazmidu v bunkách delečného mutanta zvyšuje jeho citlivosť na Val, čiže 

minimálne do istej miery komplementuje deléciu. Jej vplyv na udržiavanie telomér 

v súčasnosti testujeme, prebieha tiež analýza kompletnej sekvencie GFP-fúzie, keďže 

prípadná mutácia je jedným z možných vysvetlení neúplnej komplementácie. 

Doteraz publikované zistenia naznačujú, že YOL138c by mohol patriť k 30 už 

známym génom kódujúcim zložky vakuol, ktorých delécia vedie k signifikantnému skráteniu 

telomér [13]. V prípade piatich génov VPS (vacuolar protein sorting) bolo dokázané, že dĺžku 

telomér ovplyvňujú všetky prostredníctvom toho istého mechanizmu. Ako ukázala analýza 

dvojitých mutantov, toto ich pôsobenie vyžaduje funkčnú telomerázu (enzým predlžujúci 

prečnievajúce vlákno teloméry a zúčastňujúci sa tak prevencie skracovania koncov 

chromozómov) a heterodimér yKu70/80 (podieľajúci sa jednak na ochrane telomér, jednak na 

jednom z mechanizmov reparácie DNA), nie však Tel1p a Rif2p (ďalšie z proteínov s úlohou 
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v udržiavaní telomér a oprave DNA) [16]. Podstata tohto pôsobenia je ale stále neznáma. 

Analogické štúdium genetických vzťahov YOL138c s génmi pre zložky telomér a pre proteíny 

Vps by umožnilo pre začiatok zistiť, či YOL138c a VPS ovplyvňujú teloméry tým istým 

spôsobom.  

S cieľom zistiť, či sú teloméry Δyol138c trvalo skrátené, alebo dochádza k ich 

postupnému skracovaniu, sme paralelne analyzovali metódou Southern blot s rádioaktívne 

značenou sondou bunky z nočnej kultúry v YPD a bunky 3 dni pasážované v rovnakom 

médiu. K detegovateľnému skráteniu telomér mutantov počas pasážovania nedošlo, výsledky 

pokusu však potvrdili, že Δyol138c má krátke teloméry aj v genetickom pozadí W303, 

rovnako ako aj transpozónový mutant yol138c::Tn. Metódu merania dĺžky telomér sme 

optimalizovali kvôli plánovanej analýze dvojitých mutantov na použitie telomerickej sondy 

značenej biotínom a následnú bioluminiscenčnú detekciu. Použili sme tiež dlhší agarózový 

gél (25 cm) umožňujúci lepšiu separáciu telomerických fragmentov.  

Charakterizáciu účinkov ionofórov na bunky Sch. pombe sme začali prvými testami 

rastu na komplexných i minimálnych médiách s glukózou alebo glycerolom. Podľa 

predbežných výsledkov je táto kvasinka na rozdiel od S. cerevisiae citlivá na Val a Nig aj 

v glukózových médiách. Predpokladaným dôvodom je neschopnosť Sch. pombe prežívať bez 

mtDNA, pričom mutácie až strata mtDNA boli dokázané ako dôsledok pôsobenia ionofórov 

zatiaľ v prípade S. cerevisiae [8]. Citlivosť je výraznejšia na Val než na Nig (úplná inhibícia 

už pri 5 mg/l oproti ≥10 mg/l) a na syntetickom médiu než na kompletnom. Všetky kmene 

rástli extrémne pomaly na syntetickom glycerolovom médiu (aj s prídavkom 0,1 % glukózy), 

kde v prítomnosti Val či Nig neprežívali. Stanovenie inhibičných koncentrácií v týchto 

médiách plánujeme využiť pri charakterizácii pripravovaného mutanta Δmdm31 v tejto 

kvasinke. Podobne plánujeme sledovať účinky ionofórov na morfológiu jeho mitochondrií. 

Podľa doterajších výsledkov sa táto mierne mení v štandardnom kmeni už krátkym vplyvom 

(1 hod) ionofórov v subinhibičných koncentráciách. Pre komplexnejší obraz a detailnejšie 

porovnanie s S. cerevisiae však bude potrebné testovať väčšie koncentračné rozpätie ako 

i rôznu dĺžku inkubácie. 

 

Záver 

- po identifikácii yol138c::Tn medzi klonmi rezistentnými voči ionofóru valinomycínu 

sme pripravili delečného mutanta Δyol138c v genetickom pozadí W303 a overili viaceré z 

jeho fenotypov popísaných v iných pozadiach, ako aj jeho schopnosť tolerovať valinomycín  
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- skonštruovali sme fúziu YOL138c s génom pre GFP, určenie lokalizácie Yol138c 

v bunke však zatiaľ nebolo úspešné 

- zistili sme, že teloméry mutanta Δyol138c sú krátke, nedochádza však k ich 

progresívnemu skracovaniu, ani k senescencii s tým spojenej  

- optimalizovali sme protokol na meranie dĺžky telomér pre ďalšie využitie v štúdiu 

genetických interakcií YOL138c 

- iniciovali sme charakterizáciu vplyvu ionofórov na bunky kvasinky Sch. pombe 
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Úvod a formulácia cieľa

Pre boj s mykózami sú známe rôzne druhy antimykotík. Napriek tomu, že sa 

v klinickej praxi používajú už niekoľko desaťročí, nie je úplne preštudovaný ich vplyv na 

človeka ako aj kvasinku. Medzi často používané liečivá patrí amfotericín B (AmB) a nystatín

(Nys). Tieto liečivá zaraďujeme do skupiny polyénových antimykotík, ktoré sú 

charakteristické svojou schopnosťou interakcie s ergosterolom. V dôsledku tejto interakcie 

dochádza k tvorbe špecifických pórov v cytoplazmatickej membráne kvasinky. Cez póry 

kvasinka stráca ióny, neskôr aminokyseliny a nízkomolekulárne proteíny a mnohé ďalšie látky

[1, 2]. 

Celogenómová analýza transkripcie za použitia mikročipu ukázala, že celý proces je 

oveľa zložitejší ako sa zdá. Kvasinka sa snaží vyrovnať s environmentálnym stresom, ktoré jej 

antimykotikum spôsobuje. Pritom dochádza k represii ako aj nadexpresii veľkého množstva 

génov. Vo zvýšenej miere sú v kvasinke nadexprimované transportéry, ktoré majú 

pravdepodobne pomôcť kvasinke vyrovnať sa s deficitom živín [3]. Medzi takéto transportéry 

patrí aj Git1p, ktorý transportuje glycerofosfoinozitol do bunky [4]. Ten môže byť následne 

použitý ako zásobáreň inozitolu, a teda ako prekurzor fosfolipidov. Bunka ho môže taktiež 

využiť na zvýšenie obsahu intracelulárneho fosfátu, ktorý je esenciálnou zložkou pre 

biosyntézu rôznych bunkových komponentov ako sú lipidy, proteíny , nukleové kyseliny

a cukry [5].

Genetické a biochemické štúdie ukazujú, že transkripcia GIT1 ako aj aktivita Git1p je 

regulovaná množstvom inozitolu a fosfátu v okolí. Z toho vplýva, že transkripčné faktory 

podieľajúce sa na regulácii metabolizme fosfolipidov a fosfátu môžu spoločne ovplyvňovať 

expresiu GIT1 [5]. Celogenómové analýzy transkripčnej odpovede na prítomnosť 
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antimykotika AmB ukázali výrazne zvýšenú transkripciu GIT1 v prítomnosti tejto látky [3, 6]. 

Zatiaľ nie je objasnená regulácia expresie GIT1 pri odpovedi na prítomnosť antimykotík, ani 

dôsledok zmeny transkripcie GIT1 na fyziológiu bunky. Snaha o objasnenie týchto otázok 

viedla k zrodu môjho projektu štúdia expresie génu pre permeázu Git1p.

Materiál a metódy

Pre stanovenie koncentrácie antimykotík AmB a Nys pri ktorej bol rast buniek kmeňov 

Saccharomyces cerevisiae BY4741 (wt) a YFR034C (pho4) inhibovaný približne na 

polovicu (IC50) sme pridali rôzne koncentrácie antimykotík k exponenciálnej kultúre 

kvasiniek (cca 1.107 b/ml) v štandardnom YNB-leu médiu. Kultúry sme inkubovali za stáleho 

miešania 3 h pri teplote 28°C. Po inkubácii sme bunky spočítali a stanovili IC50.

Pre stanovenie expresie génu GIT1 buniek ovplyvnených AmB a Nys sme si pripravili 

bunkovú kultúru ako je uvedené vyššie. Následne sme bunky centrifugovali 5 min. pri 3000 g. 

Bunky sme premyli 5 ml ľadového 0,25 M Tris HCl pH 7,5. K premytým bunkám sme pridali 

0,5 ml ľadového 0,25 M Tris HCl pH 7,5 a sklené guľôčky. Bunky sme rozbíjali

vortexovaním 5 x 40 s (medzitým na ľade). Bunkový extrakt sme centrifugovali 5 min. pri 

15000 g a teplote 4°C. Odobrali sme supernatant a stanovili obsah proteínov vo vzorke

metódou podľa Bradfordovej [7]. Na základe obsahu proteínov v bunkovom lyzáte sme  

použili toľko mikrolitrov lyzátu, aby vzorka obsahovala 20 μg proteínov. Zvyšok reakcie do

60 μl sme doplnili 0,25 M Tris HCl pH 7,5 a pridali po 10 μl substrátu z kitu FAST CAT 

Green (Invitrogen) do každej vzorky. Ďalej sme pokračovali podľa návodu výrobcu. 

Inkubovali 5 min. pri 37°C. Po pridaní 9 mM acetylCoA sme reakčnú zmes inkubovali 2,5 h

pri 37°C. Reakciu sme zastavili pridaním 1 ml ľadového octanu etylnatého. Po vortexovaní 

sme vzorky centrifugovali 2 min. 13000 g. Odobrali vrchnú fázu, ktorú sme následne odparili 

pod prúdom dusíka. Po pridaní 20 μl octanu etylnatého sme po 5 μl z každej vzorky naniesli 

na silikagélovú platňu a nechali vyvíjať v tanku vysýtenom zmesou chloroform:metanol

v pomere 85:15. Vzorky sme vyškrabali a pridali 1,2 ml metanolu. Vortexovali 

a centrifugovali 2 min. 4000 g. Po odobratí 1 ml vrchnej fázy sme pridali po 500 μl metanolu. 

Intenzitu fluorescencie sme stanovovali na prístroji Perkin Elmer Luminescence Spektrometer 

LS50B pri excitácii 495 nm a emisii 525 nm, pričom excitačná štrbina bola nastavená na 

hodnotu 5 a emisná štrbina tiež na hodnotu 5. Z nameraných hodnôt sme stanovili percento 

konverzie substrátu na acetylovaný produkt podľa vzorca: % konverzie = (intenzita 
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produktu/intenzita substrátu + intenzita produktu) x 100. Percento konverzie zodpovedá 

expresii génu GIT1.

Výsledky a diskusia

Našim prvým cieľom bolo stanoviť koncentráciu antimykotika, ktoré zodpovedá IC50, 

pretože pri nízkej koncentrácii antimykotika sa nedetekuje zvýšenie expresie génu GIT1

a veľká koncentrácia značne znemožňuje prežívanie buniek [6]. Ako ukázali naše pokusy, pri 

vysokých koncentráciách už neprežívali skoro žiadne bunky. Ďalším dôvodom, prečo sme 

stanovovali IC50 bol fakt, že pri koncentrácii antimykotika, ktoré zodpovedá IC50 boli robené 

mikročipové analýzy transkripcie genómovej DNA kvasinky S. cerevisiae v odpovedi na 

prítomnosť antimykotík [3, 6]. Následné stanovenie expresie ukázalo, že najmarkantnejšie 

zvýšenie expresie génu GIT1 v štandardnom kmeni aj v pho4 kmeni je pri koncentrácii AmB

0,1 μg/ml a pri koncentrácii Nys 0,4 μg/ml. Tieto hodnoty približne zodpovedajú IC50 (Obr.1 

A,B).

Obr. 1: Graf zobrazuje percentá na ktoré bol inhibovaný rast buniek kmeňov wt a pho4 pri rôznych 
koncentráciách (A) AmB (B) Nys oproti bunkám, ktoré neboli ovplyvnené antimykotikom (100% na grafe).
Uvedené výsledky sú priemerom dvoch nezávislých experimetov.

Expresiu génu GIT1 sme stanovovali pri viacerých koncentráciách AmB a Nys

u ktorých dochádza k inhibícii rastu ovplyvnených buniek (Obr. 1A, B). V prípade AmB sme 

najväčšie zvýšenie expresie GIT1 pozorovali pri koncentráciách 0,1 μg/ml. Pri koncentráciách 

AmB 0,05 μg/ml nedochádza k zvýšeniu expresie génu GIT1 v porovnaní s bunkami, ktoré 

neboli ovplyvnené AmB. Pri koncentrácii AmB 0,2 μg/ml bunky v médiu len slabo prežívajú. 

Z toho dôvodu je expresia nižšia ako u buniek, ktoré neboli ovplyvnené AmB. Nami 

pozorované zvýšenie hladiny expresie génu GIT1 v prítomnosti AmB koreluje 

s predchádzajúcimi celogenómovými  štúdiami [3, 6] (Obr. 2A).
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Pri stanovení expresie génu GIT1 v bunkách ovplyvnených Nys sme postupovali 

analogicky. Najvyššiu expresiu GIT1 sme pozorovali u buniek ovplyvnených koncentráciou 

Nys 0,4 μg/ml. Pri koncentrácii Nys 0,3 μg/ml a 0,5 μg/ml sme taktiež pozorovali zvýšenie 

expresie GIT1 oproti bunkám, ktoré neboli ovplyvnené Nys, čo je ďalším dôkazom toho, ako 

bunky citlivo reagujú na rôzne koncentrácie antimykotík (Obr. 2B).

Obr. 2: Stanovenie stupňa expresie (% konverzie) génu GIT1 v kmeňoch wt a pho4. Bunky boli ovplyvnené 
rôznymi koncentráciami antimykotika (A) AmB (B) Nys. Kontrola (K) zodpovedá vzorke bez bunkového lyzátu. 
Uvedené výsledky sú priemerom dvoch nezávislých experimetov.

Pozorované zvýšenie expresie génu GIT1 v pokuse s Nys nás priviedlo k záveru, že 

zvýšenie expresie tohto génu je charakteristické pre polyénové antimykotiká, látky, ktoré 

tvoria póry v cytoplazmatickej membráne kvasinky. Nie je špecifickou odpoveďou na AmB.

Expresie génu GIT1 bola značne zvýšená pri ovplyvnení antimykotikami oproti 

kontrole aj v kmeni pho4, ktorému chýba transkripčný faktor Pho4p, podieľajúci sa regulácie 

metabolizmu fosfátu [7]. Z tohto pozorovania vyplýva, že zvýšenie transkripcie génu GIT1 pri 

ovplyvnení antimykotikami AmB a Nys je do značnej miery nezávislé od transkripčného 

faktora Pho4p.

Záver

Podarilo sa nám stanoviť koncentráciu antimykotík, pri ktorej bol rast buniek 

inhibovaný približne na polovicu (IC50). Pre AmB je táto koncentrácia 0,1 μg/ml a pre Nys

0,4 μg/ml.

Stanovili sme stupeň expresie génu GIT1 v bunkách ovplyvnených rôznymi 

koncentráciami AmB a Nys. Z našej doterajšej práce vyplýva, že toto zvýšenie je do značnej 

miery nezávislé od transkripčného faktora Pho4p. Taktiež sme zistili, že zvýšenie expresie je 

charakteristické pre polyénové antimykotiká a nie je špecifické len pre AmB.
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Riešením zadaných cieľov sme sa pokúsili prispieť k lepšej znalosti regulácie expresie 

génu pre permeázu Git1p a teda lepšiemu pochopeniu pochodov prebiehajúcich v bunke

vystavenej pôsobeniu polyénových antimykotík. Možné využitie výsledkov je pri dizajnovaní

efektívnejších a menej škodlivých antimykotík.
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Úvod a formulácia cieľa

Infekcie zapríčinené potravinovým patogénom, Salmonella enterica, predstavujú 

závažný problém v rozvojových, ale aj rozvinutých krajinách sveta. Rod Salmonella, 

pozostávajúci z dvoch druhov S. enterica a S. bongori, zahŕňa viac ako 2500 rôznych 

sérovarov, pričom všetky sú z hygienického hľadiska považované za patogény.  V posledných 

rokoch sa v celosvetovom merítku neustále zvyšuje počet infekcií vyvolaných salmonelami. 

V súčasnosti bol zaznamenaný vzostup výskytu sérotypu Typhimurium, pričom závažný 

problém predstavujú kmene S. Typhimurium fágotyp DT 104, ktoré sa objavili v 90-tych 

rokoch a vyznačujú sa multirezistenciou voči bežne dostupným antibiotikám.  

Za genetickú variabilitu kmeňov salmonel, okrem iných faktorov, zodpovedajú aj 

lyzogénne bakteriofágy, ktoré sú schopné prenášať DNA medzi bakteriálnymi bunkami. 

Procesom špecifickej transdukcie (prenos určitej oblasti bakteriálneho genómu) 

a generalizovanej transdukcie (prenos náhodne zbalenej časti bakteriálneho genómu) 

významne prispievajú k zmenám v stavbe chromozómov. Pri horizontálnom transfere 

pomocou fágov je možný prenos génov antibiotickej rezistencie, génov kódujúcich toxíny 

alebo faktory virulencie a / alebo génov zodpovedných za iné funkcie [1, 2]. Vďaka tomu 

dochádza k zvýhodneniu  fágových hostiteľov v selektívnych podmienkach. Bakteriofágy sú 

dokonca schopné sprostredkovať aj zmenu fágového typu alebo sérotypu  [3]. Na základe 

výsledkov sekvenovania baktérií, vrátane kmeňov salmonel, bolo dokázané, že značnú časť 

ich genómov tvorí fágová DNA. 

Typizácia mikroorganizmov (rozčlenenie kmeňov na definované podskupiny) má 

značný význam v potravinárskej, lekárskej a veterinárnej mikrobiológii, ako aj 

v epidemiologických štúdiách. Na typizáciu jednotlivých sérovarov salmonel sa používa aj 

metóda fágovej typizácie založená na interakcii známych bakteriofágov s kmeňmi 

a pozorovaní citlivosti k lýze príslušnými bakteriofágmi. Napr. na fagotypizáciu S. 

typhimurium sa používa typizačná schéma obsahujúca 13 fágov alebo 32 fágov [4]. 
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Nevýhodou metódy je však subjektívne a nejednoznačné hodnotenie znakov lýzy, ako aj 

skutočnosť, že mnoho kmeňov zostáva netypizovateľných.  V dnešnej dobe sa dostávajú do 

popredia genotypizačné metódy, založené na priamej analýze DNA, ktoré majú oproti 

fenotypizačným metódam vyššiu diskriminačnú silu a reprodukovateľnosť. 

Cieľom našej práce bolo analyzovať prítomnosť profágov v kmeňoch salmonel a to  

detekciou prítomnosti profágových génov metódou PCR ako aj indukciou funkčných 

bakteriofágov z týchto kmeňov.

Materiál a metódy

Bakteriálne kmene: Do našej štúdie sme zahrnuli 43 kmeňov  S. Typhimurium, ktoré 

boli  izolované počas rokov 2001-2004 z potravín a živočíšneho materiálu v Štátnom 

Veterinárnom a Potravinárskom Ústave v Bratislave. 

Kmene boli charakterizované metódami MLVA a PCR-fágovej typizácie v predchádzajúcom 

období [5, 6]. Bola dokázaná prítomnosť 13 multirezistentných salmonelových  kmeňov, 

ktoré patria k fágovému typu DT104 a obsahujú integróny veľkosti 1000 a 1200 bp. U šiestich 

kmeňov sa zistili integróny obsahujúce génové kazety o veľkosti 1600bp. Kmeň MA 7551 bol 

poskytnutý dr. Figueroa-Bossi z CNRS [7].

Indukcia bakteriofágov z kmeňov salmonel: bola uskutočnená spoločnou kultiváciou 

50 µl nočnej kultúry testovaného kmeňa s 50 µl citlivej kultúry S. Typhimurium MA7551 

v 900 µl LB média stacionárne v termostate pri  37 °C 48 hodín. Po kultivácii sa k zmesi 

pridalo 20 µl chloroformu, zmes sme zvortexovali a scentrifugovali 10 minút pri 10 000 

otáčkach. Supernatant bol prenesený do novej mikroskúmavky  a uchovávaný v chladničke 

pri 4 °C. Tento bakteriálny lyzát bol ďalej prečistený inkubáciou s kultúrou S. Typhimurium 

MA7551 v 1 ml LB pri 37 °C cez noc a prípravou fágového lyzátu rovnakým spôsobom ako 

predtým.

Detekcia fágových génov metódou PCR: Špecifické primery a podmienky PCR pre 

amplifikáciu profágových génov boli prevzaté z práce Drahovská a kol. (2007). V práci sme 

použili päť multiplex reakcií: M1 (gtrC, g8, intP22, g62), M2 (sspH2, gipA, gtgB, sodC1), 

M3 (nanH, sieB, eac),  M4 (g45, eae), M5 (STM 2697, sopE, STM 2702).

Výsledky a diskusia

V práci sme sledovali prítomnosť funkčných profágov v 43 kmeňoch Salmonella 

Typhimurium, ktoré boli izolované z potravín a živočíšneho materiálu na ŠVPÚ v Bratislave. 

Fágy sme izolovali spoločnou kultiváciou testovaného kmeňa spolu s indikátorovým kmeňom 
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S. Typhimurium MA7551. Tento kmeň neobsahuje profágy Gifsy-1, Gifsy-2, ST104 a 

ST64B, ktoré sú prítomné u väčšiny kmeňov S. Typhimurium. Zistili sme, že 32 kmeňov z 

celkového počtu 43 uvoľňovalo bakteriofágy schopné lyzovať indikátorový kmeň S.

Typhimurium MA7551. V ďalšej časti práce sme v izlovaných fágoch detekovali prítomnosť 

vybraných génov odvodených z bakteriofágov P22 (gény gtrC, g8, int, sieB, eac), ST104 

(g45, g62, eae), Gifsy-1 (gipA) a Gifsy-2 (gtgB) (tab. č.1). Pri testovaní nášho súboru 

fágových lyzátov sme pozorovali vysokú variabilitu vo výskyte fágových génov. Zároveň v 

lyzátoch boli detekované len niektoré z profágových génov prítomných v chromozóme 

salmonel, z ktorých boli indukované. Podrobné výsledky sú uvedené v tabuľke č.3.

V kmeňoch salmonel boli najčastejšie prítomné gény gtgB z fága Gifsy-2 (100%), g45 

z fága ST104 (90%) a gény grtC, g8, int a sieB z fága P22 (70%). Menej často sa vyskytovali 

gény eac z fágu P22 (18%), g62 a eae z fága ST104 (50%) a gipA z fága Gifsy-1 (32%). 

Zistili sme, že prítomnosť týchto génov vo fágových lyzátoch bola nižšia, najčastejšie sa 

vyskytovali gény g45 z fága ST104 a gény grtC, g8, int a sieB z fága P22 a to v prípade 60% 

lyzátov. Gén gipA z fága Gifsy-1bol prítomný len v 5% lyzátov a gén gtgB z Gifsy-2 nebol 

detekovaný v žiadnom fágovom lyzáte. Na druhej strane, všetkých 8 kmeňov obsahujúcich 

gén eae z fága P22, uvoľňovalo do prostredia fágy obsahujúce tento gén. Vo fágových  

lyzátoch z kmeňov S. Typhimurium V66/01, V78/03 a V180/04 nebol zistený  žiadny 

markerový gén, napriek tomu, že u ich hostiteľov boli v chromozomálnej DNA prítomné gény 

gtrC, g8, int sieB, g45, g62, eae a gtgB (kmene V66/01 a V180/04) alebo gény g8, int, g45, 

gipA a gtgB (kmeň V78/03). Podrobnejšia charakterizácia týchto bakteriofágov bude 

predmetom nášho ďalšieho štúdia. 

Záver

Na základe detekcie fágových génov v chromozóme kmeňov S. Typhimurium sme 

zistili častý výskyt génov odvodených z bakteriofágov Gifsy-2, P22/ST104/ST104T, Gifsy-1 

a ST104B. Pri indukovaní týchto bakteriofágov z hostiteľských kmeňov sa najčatejšie 

uvoľňovali bakteriofágy príbuzné k P22/ST104/ST104T, fágy Gifsy-1 a Gifsy-2 boli 

indukované s nízkou intenzitou alebo vôbec. Záverom môžeme konštatovať, že 

integrácia/excízia bakteriofágov v kmeňoch salmonel zohráva dôležitú úlohu vo formovaní 

bakteriálneho genómu.
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Tab. 1: Indukcia profágov z kmeňov salmonel
Kmeň Produkcia 

fágov na 
ind. kmeni 

P22 ST104 Gifsy1 Gifsy2
gtrC g8 int sieB eac g45 g62 eae2 gip A gtgB

V24/01 - - - - - - - - - - +/-
V30/01 + - +/- - +/- - - - - +/+ +/-
V66/01 + +/- +/- +/- +/- - +/- +/- +/- - +/-

V107/01 + +/+ +/+ +/- +/- - +/- +/+ +/- - +/-
V151/01 + +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ - - - +/-
V152/01 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ - - - +/-
V168/01 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - - +/+ - +/- +/-
V172/01 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V198/01 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ - - - +/-
V205/01 ++ +/+ +/+ +/- +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V224/01 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ - - - +/-
V231/01 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V63/02 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V72/02 + - - - - - +/+ - - +/- +/-

V111/02 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V114/02 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ - - - +/-
V168/02 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V2/03 + +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ - - - +/-

V47/03 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V49/03 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V77/03 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V78/03 - - +/- +/- - - +/- - - +/- +/-

V104/03 + - - - - - +/- - - +/+ +/-
V162/03 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V501/03 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V502/03 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V1/04 - - - - - - - - - +/- +/-
V3/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-

V15/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ - - - +/-
V28/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-

V121/04 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V180/04 + +/- +/- +/- +/- - +/- +/- +/- - +/-
V193/04 - - - - - - +/- - - +/- +/-
V519/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V530/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ - - +/-
V546/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V550/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V558/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V560/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V566/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V570/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V571/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-
V575/04 ++ +/+ +/+ +/+ +/+ - +/+ +/+ +/+ - +/-

Prítomnosť funkčných profágov bola testovaná aplikovaním fágového lyzátu na indikátorový kmeň S.
Typhimurium MA 7551. Prítomnosť vybraných fágových  génov bola testovaná v chromozomálnej DNA 
baktérií a v indukovaných fágových lyzátoch metódou multiplex PCR.
Legenda: - gén nebol v kmeni prítomný, +/- gén bol prítomný v bakteriálnom genóme, ale nebol detegovaný vo 
fágovom lyzáte, +/+ gén bol detegovaný aj v bakteriálnom genóme, aj vo fágovom lyzáte. 
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Úvod a formulácia cieľa

Schopnosť koristi reagovať na pachy predátorov zohráva popri vizuálnych 

a akustických signáloch významnú úlohu v detekcii predátora. Niektorí vedci predpokladajú, 

že schopnosť rozpoznať pach predátora ako signál potenciálnej hrozby je vrodená. Bolo 

preukázané, že niektoré pachy predátora (mačkovité a psovité šelmy), na rozdiel od iných 

pachov, vyvolávajú u neskúsených potkanov vrodené defenzívne správanie [7]. V práci [6] ale 

autor odporuje teórii vrodenej schopnosti rozlíšiť čuchom predátora na základe určitej zložky 

v pachu a tvrdí, že absencia koevolúcie medzi predátorom a korisťou môže byť dôležitým 

elementom v nedostatku vyhýbania sa prirodzenej koristi introdukovaným predátorom.

Rozpory v názoroch vysvetľuje práca [4] tak, že antipredačná reakcia koristi môže 

vyžadovať obe zložky: zdedenú predispozíciu, aj skúsenosť.

Nás zaujímala reakcia myši domácej (Mus musculus domesticus) na pachy 

potenciálnych predátorov a to predovšetkým na pachy potkana (Rattus norvegicus) a krysy 

(Rattus rattus). Šlo o nekomenzálnu populáciu myší z polopúštnej oblasti Halábia v Sýrii, 

ktorá je zaujímava tým, že sa v danej oblasti s potkanom nestretáva a s krysou len zriedka. 

Potkan a krysa boli do pokusu zaradení kvôli tzv. „mouse killing phenomenon“, kedy 

zástupcovia rodu Rattus zabíjajú zástupcov čeľade Muridae [1]. Preto sme očákavali, že myši 

ich budú vnímať ako hrozbu.

Rody Mus a Rattus vznikli v Juhovýchodnej Ázii, odkiaľ se potom šírili ďalej do 

sveta, pričom potkan a krysa nasledovali myš až po niekoľkých tisícročiach [5,9]. Recentne je 

potkan allopatrickým a krysa sympatrickým predátorom/kompetitorom pre nami sledovanú 

populáciu myší. Zaujímalo nás, ako budú myši na ich pachy reagovať. Stanovili sme si tri 

hypotézy:

 Vyhýbajú sa obom – vplyv dávnej koevolúcie, vznik antipredačnej reakcie v období 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.
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spoločnej koexistencie

 Vyhýbajú sa len Rattus rattus – vplyv recentnej sympatrie

 Nevyhýbajú sa ani jednému – vplyv príbuznosti („voňajú“ si podobne), alebo strata 

antipredačnej reakcie vplyvom dlhodobej evolučnej odluky.

Okrem pachov potkana (Rattus norvegicus) a krysy (Rattus rattus) sme do pokusu 

zaradili aj pachy karnivorných predátorov z čeľade Canidae, Felidae a Mustelidae, a to 

sympatrické a allopatrické druhy. 

Cieľ práce:

 Sú myši z nami sledovanej populácie schopné rozlíšiť pach potenciálnych predátorov od 

nepredátorov? 

 Je táto schopnosť ovplyvnená evolučnou skúsenosťou testovaných druhov?

 Má dlhá časová izolácia danej populácie myší od potenciálnych predátorov vplyv na 

prípadnú stratu reakcie na pach potenciálneho predátora?

 Aká bude reakcia na pachy karnivorných sympatrických a allopatrických predátorov? 

(Canidae, Felidae, Mustelidae)

 Reagujú myši na pach potkana a krysy obdobným antipredačným správaním ako na 

pachy karnivorných predátorov?

Materiál a metódy

Testovaným druhom bol druh Mus musculus domesticus z nekomenzálnej populácie

z polopúštnej oblasti Halábia v Sýrii. Pachy potenciálnych predátorov a kontroly sú uvedené 

v Tab. 1.

Myši boli testované metódou preferenčného Open field testu v tmavej fáze denného 

cyklu. Predkladané im boli 2 krabičky. V jednej boli piliny s pachom jednotlivých predátorov, 

a v druhej krabičke boli čisté, nenaparfémované piliny.

Na každý druh pachu zvierat bolo testovaných 22 myší. Každý pokus o dĺžke 10 minút 

sa zaznamenával infračervenou kamerou na videozáznam, ktorý bol následne spracovaný 

počítačovým programom Activities. 

Aktivita myší bola rozlíšená na tieto prvky: explorácia poľa, čistenie sa, skok či panák 

(vztýčený postoj), zamrznutie/strnutie, očuchávanie otvoru búdky, vstup do búdky, explorácia 

búdky, čistenie sa v búdke, panák v búdke, zamrznutie/strnutie v búdke.
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Tab. 1: Použité pachy predátorov
Druh Typ predátora Zdroj pachu

Arvicanthis niloticus allopatrický herbivor, kontrola mix trus+moč

Rattus rattus sympatrický predátor mix trus+moč

Rattus norvegicus "polodivoký" allopatrický predátor mix trus+moč

Rattus norvegicus (Wistar) allopatrický predátor mix trus+moč

Monodelphis domestica allopatrický mäsožravec, kontrola mix trus+moč

Vulpes zerda allopatrický predátor moč

Canis familiaris sympatrický predátor moč, trus

Mustela furo allopatrický predátor moč, trus, telesný pach

Mellivora capensis sympatrický predátor moč

Felis catus sympatrický predátor moč, trus

Panthera tigris jacksonii allopatrický predátor moč

Získané dáta boli analyzované pomocou počítačového programu Statistica 6.0, pričom 

data boli arcsin transformované, následne vydelené číselnou hodnotou (0,785398) získanou 

arcsin transformáciou počiatočného pomeru 1:1 (pach vs. kontrola). Nakoniec boli 

vynásobené stoma tak, že absencii preferencie či averzie odpovedá intuitívna hodnota 100. 

Konfidenčné intervaly (95%) priemerov týchto hodnôt získané z výstupov analýzy variancie 

(resp. GLM modulu) boli použité k testovaniu preferencie pachu.

Výsledky a diskusia

Myši M. m. domesticus reagovali odlišne na pachy potenciálnych predátorov 

a nepredátorov (p<0,001). Obr. 1 nám ukazuje najvýraznejšie vyhýbanie sa myší pachu trusu 

mačky, potom moču medojeda a telesnému pachu, trusu a moču fretky. Naopak, v prípade 

potkana, krysy a vačice šlo o výraznú preferenciu pachov oproti čistým pilinám. Reakcia na 

pach psovitých šeliem, moču mačky a tigra, pachu myši nílskej a laboratórneho potkana 

nevyšla signifikantne ani v prospech pachu ani čistej kontroly.

Myši z nami sledovanej populácie nereagovali na pach potkana a krysy ako na 

potenciálnych predátorov, naopak ich výrazne preferovali. Aj keď sa vie, že potkany a krysy 

zabíjajú myši [1] a vyvolávajú u nich defenzívne správanie po priamej expozícii [8], nami 

uvedené výsledky nenaznačujú, že by sa divoké myši vyhýbali pachu predátorov rodu Rattus. 

Je možné, že v danom prípade zohral úlohu vplyv pachu príbuzného hlodavca, ktorý vzbudil 

v myšiach namiesto vyhýbavej reakcie záujem o dané pachy. Absenciu vyhýbavej reakcie 

myší na pachy potkana a krysy mohla spôsobiť aj dlhá evolučná odluka, pôsobením ktorej 
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mohlo dôjsť u danej populácií myší k strate schopnosti reagovať na tieto druhy ako na hrozbu. 

Priemer 
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Obr. 1: Priemery a 95% konfidenčné intervaly pre arcsinusovú modifikáciu času stráveného v búdke s pachom 
oproti celkovému času stráveného v oboch búdkach (pach + kontrola). Spodná hranica konfidenčného intervalu 
>100 - preferencia pachu. Horná hranica konfidenčného intervalu < 100 - vyhýbanie sa pachu (averzia). 1 – A. 
niloticus, 2 – R. rattus, 3 – R. norvegicus „polodivoký“, 4 – R. norvegicus (Wistar), 5 – M. domestica, 6 – V. 
zerda (moč), 7 – C. familiaris (trus), 8 – C. familiaris (moč), 9 – M. furo (tel. pach), 10 – M. furo (trus), 11 - M. 
furo (moč), 12 - M. capensis (moč), 13 - F. catus (trus), 14 – F. catus (moč), 15 – P. t. jacksonii (moč) 

Preferencia pachu bola preukázaná aj u vačice, ako allopatrickej mäsožravej kontroly,  

čo si vysvetľujeme ako záujem o neznámy pach. I keď pach môže naznačovať prítomnosť 

predátora, nemusí bezvýhradne znamenať akútnu hrozbu a preto sa myšiam viac vyplatí 

zintenzívniť riziko zisťujúce správanie ako vyhýbavé správanie [7]. Reakcia na pach myši 

nílskej ako allopatrickej herbivornej kontroly vyšla neutrálne, resp. myši sa jej nevyhýbali. 

Ani u hryzca Arvicola terrestris nebola pozorovaná negatívna reakcia na nové pachy [2].

Najvýraznejšia vyhýbavá reakcia na pach šeliem vyšla na trus mačky ako na 

najvýznamnejšieho sympatrického predátora, čo korešponduje aj s výsledkami iných autorov 

[6]. Moč mačky však u myší neindukoval defenzívne správanie, podobne ako ani v práci [3]. 

Ako možné vysvetlenia autor ponúka vo všeobecnosti nižšiu schopnosť moču indukovať 

strach, možnosť vytratenia zložiek indukujúcich strach počas domestifikácie, alebo to, že 

vegetariánska, či mixovaná strava domestifikovaných mačiek môže pozmeniť pach moču.

Výrazná vyhýbavá reakcia vyšla na všetky tri pachy fretky, najviac na telesný pach 

a potom trus a moč. Ide o allopatrického predátora, ktorý je však blízko príbuzný 

sympatrickému druhu Vormella peregusna, čo je významný predátor myší. Je teda možné, že 

sa myši radšej vyhnú aj pachu fretky. Najvýraznejšia averzia sa prejavila na telesný pach. 
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Myši rozoznávajú pach predátora a najakútnejšiu hrozbu pre nich predstavuje priama 

prítomnosť predátora, teda telesný pach. Pach trusu a moču nemusí predstavovať aktuálnu, ale 

nedávnu prítomnosť predátora [3]

Výrazna vyhýbavá reakcia vyšla na pach medojeda, ako sympatrického predátora.  

Myši nereagovali signifikantne na psovité šelmy, i keď na pachy psa bola reakcia 

výraznejšia. Fenek je allopatrický predátor, s ktorým sa sledovaná populácia myší nestretáva. 

U psa mohla zohrať úlohu domestikácia, ale i vply potravy, pretože testované psy boli kŕmené 

granulami. Niektorí autori predpokladajú všeobecný, nešpecifický pach mäsožravcov, ktorý je 

korisť schopná rozlíšiť ako veľmi nebezpečný signál [10].

Moč tigra nevyvolal vyhýbavú reakciu u myší. Ide o veľkú mačkovitú šelmu, 

allopatrického predátora, pre ktorého myši nie sú hlavnou potravou. Avšak bolo preukázané, 

že hraboš (Microtus agrestis) sa aj bez skúsenosti s tigrom (Panthera tigris) vyhýba miestam

s jeho močovými značkami [11]. Podľa doterajších výsledkov sa zdá, že moč ako často 

v pokusoch používaný signál hrozby nemusí byť vždy smerodatný, lebo može byť ovplyvnený 

mnohými faktormi [3]. Najefektívnejším typom pachu sa javí telesný pach zvierat, ktorý pre 

korisť predstavuje aktuálnu hrozbu.

Záver

 Nekomenzálne M. m. domesticus rozlišujú pachy potenciálnych predátorov od 

nepredátorov, avšak záleží i na type pachu (moč, trus, telesný pach). 

 Myši reagujú na pachy karnivorov. Najvýraznejšia vyhýbavá reakcia je na pachy 

sympatrických predátorov, či predátorov so spoločnou koevolúciou.

 Myši sa nevyhýbajú pachu potkana a krysy. Naopak bola u nich zaznamenaná výrazná 

preferencia ich pachu oproti čistým pilinám. Môže ísť o preferenciu pachu príbuzného 

hlodavca alebo stratu antipredačnej reakcie spôsobenej dlhodobou časovou izoláciou danej

populácie myší. Z našich výsledkov vyplýva, že M. m. domesticus nereaguje na rod Rattus

ako na predátora.
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Reakce myši domácí (Mus musculus domesticus) na pach potkana (Rattus norvegicus) 

jako potenciálního predátora. Vliv potravy a evoluční odluky.

Margaréta Balaďová1, Tereza Součková1, Daniel Frynta1, Roman Fuchs2
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Úvod a formulace cíle

Kořist k detekci predátora využívá vizuální, akustické i olfaktorické podněty. Díky 

pachovým stopám může jedinec zjistit aktuální i potenciální riziko predace a takto se mu 

vyhnout. 

Některé druhy dokonce dokážou dle pachu rozpoznat, zda se jedná o masožravce, a to 

díky schopnosti rozpoznat přítomnost sirných látek ve výkalech vznikajících trávením 

živočišných bílkovin [5]. Ukázalo se, že myši se zřetelně víc vyhýbají pachu trusu koček 

krmených masem než vegetariánskou potravou [2].

Potkani (Rattus norvegicus) jsou považováni za predátory a kompetitory myší, ač jsou 

jim fylogeneticky blízce příbuzní. Byl popsán tzv. „mouse – killing phenomenon“ [1], podle 

kterého setkání potkana s myší končí většinou jejím usmrcením. Neví se přesně, zda jde o 

kompetici nebo predaci, přesto k tomu dochází a tak by se měli myši potkanům vyhýbat.

Rody Mus a Rattus vznikli společně v Jihovýchodní Asii, odkud se pak šířili dál do 

světa [3,4]. Měli jsme k dispozici nekomenzální myši Mus musculus domesticus z polopouštní 

oblasti Halábia v Sýrii, kam se potkan dosud pravděpodobně nedostal, což navozuje 

podmínky z dob před rozšířením potkanů do Evropy a Afriky.

Naše dosavadní výsledky ukázaly, že se tyto myši jeho pachu nevyhýbají, což může 

být způsobeno příbuzností těchto druhů či dlouhou evoluční a/nebo ekologickou izolací 

sledované populace. Proto jsme mohli testovat, jestli v reakci na pach potkana hraje vliv 

složení jeho potravy.

Cíl práce: Bude se myš domácí (Mus musculus domesticus) více vyhýbat pachu 

potkanů, kteří byli krmeni myšmi, a méně pachu potkanů, kteří byli krmeni zrním?
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Materiál a metodika

Testovaným druhem byli nekomenzální myši Mus musculus domesticus z polopouštní 

oblasti Halábia v Sýrii. Jako pach predátora jsme k testům použili polodivoké potkany, tedy 

potomky divokých a laboratorních potkanů. Jednalo se o 4 samice, 2 byly krmeny masem (v 

době pokusů výhradně myšmi) a 2 zrním.

Myši byli testované v preferenčním Open field testu v tmavé fázi denního cyklu. 

Myším byly v pokusném akváriu (60x40x40 cm) předloženy 2 uzavřené plastové krabičky s 

kulatým otvorem pro vstup. V jedné byly vždy piliny z klecí jednotlivých potkanů, v druhé 

čisté piliny pro kontrolu. Na pach masožravých i zrnožravých potkanů bylo testováno 22 myší

Byli sledovány následující prvky chování: explorace pole, čistění se, skok či panák, 

zamrznutí, očichávání otvoru krabičky, vstup do krabičky, explorace krabičky, čistění se v 

krabičce, panák v krabičce, zamrznutí v krabičce.

Získaná data byla anlyzována pomocí statistického programu Statistica 6.0, přičemž 

byla data arcsin transformována,  následně vydělena číselnou hodnotou (0,785398) získanou 

arcsin transformací počátečního poměru 1:1 (pach vs. kontrola). Získaná hodnota byla 

následně vynásobena čislem 100 tak, aby absenci preference nebo averze odpovídala intuitivní 

hodnota 100. Konfidenční intervaly (95%) průměrů těchto hodnot získané z výstupů analýzy 

variance (resp. GLM modulu) byli použity k testování preference pachu.

Výsledky a diskuse

Z obrázku č.1 je patrné, že se myši pachu potkanů nevyhýbají a do krabičky lezou, i 

když byli potkani krmeni výhradně masitou potravou (p=0,414). Také v míře očichávání 

otvorů krabiček (graf č. 2) s pachem masožravého a vegetariánského potkana nebyl rozdíl

(p=0,506). Rozdíl však nečekaně vyšel v reakci samců a samic myší, přičemž samice 

signifikantně víc očichávaly (p=0,013) i lezly (p=0,002) do krabiček, než samci, což je ale 

nejspíš způsobeno malým počtem pozorovaných jedinců. U samic spodní hranice 

konfidenčních intervalů přesahuje hodnotu 100 a tak můžeme říct, že pach potkana preferují 

před čistými pilinami. U samců preference nevyšla.
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Obr. 1: Poměr času stráveného v budce s pachem k celkovému času stráveného v obou budkách (pach +
kontrola). Spodní hranice konfidenčního intervalu >100 - preference pachu. Horní hranice konfidenčního 
intervalu < 100 – vyhýbání  se pachu (averze).

Obr. 2: Poměr času stráveného očicháváním budky s pachem k celkovému času stráveného očicháváním obou 
budek (pach + kontrola). Spodní hranice konfidenčního intervalu >100 - preference pachu. Horní hranice 
konfidenčního intervalu < 100 – vyhýbání  se pachu (averze).

Vliv potravy může i nemusí hrát úlohu v reakci na pachy potenciáních predátorů. 

I když existuje teorie, že existuje univerzální signál v truse masožravců [5], je zřejmé, že jako 

signál hrozby funguje až na základě dalších informací obsáhnutých v pachu. Některé práce 

ukazují, že moč (i bez sirné složky, která se do moči dostává ze sekretů z análních žláz) 
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lasicovitých druhů, jako norka amerického (Mustela vision) a fretky (Mustela furo), taky 

dokáže pozměnit chování hlodavců [6].

Kočky jako nejvýznamnější predátoři myší se staly ještě nebezpečnějšími pro myši  po 

tom, co byly krmeny masitou potravou [2]. Potkani zřejmě nepůsobí jako hrozba možná 

z důvodu, že jde o fylogeneticky příbuzný druh a myším můžou „vonět“ obdobně jako jedinci 

z vlastních řad. Je také možné, že po tak dlouhé evoluční a/nebo ekologické izolaci mohlo u 

dané populace dojít ke ztrátě reakce na pach potkana. V případě očichávání otvoru do 

krabičky bychom mohli uvažovat o riziku zjišťujícím chování, avšak je zřejmé, že myši 

vyhodnotily tento pach jako málo nebezpečný, protože pak v krabičce s pachem strávily víc 

času než v kontrole. 

Závěr

Masitá potrava nevede k tomu, že by potkani byli vnímáni jako potenciální predátoři 

myší. Myši jsou pachem potkanů pořád atrahovány, nejspíš proto, že jsou si fylogeneticky 

blízce příbuzní, nebo mohlo dlouhodobou evoluční a/nebo ekologickou izolací dojít ke ztrátě 

antipredační reakce u sledované populace myší.
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Biosyntéza chlorofylov v kalusových kultúrach smreka obyčajného 

a smrekovca opadavého
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Úvod a formulácia cieľa

Rastlinné bunky sa od živočíšnych buniek líšia prítomnosťou špeciálnych bunkových 

organel-plastidov. Tie tvoria veľmi heterogénnu skupinu a sú stálymi organelami zelených 

rastlín a niektorých druhov rias [1]. Plastidy s typickou vnútornou štruktúrou sa vyskytujú len 

v eukaryotických bunkách. V prokaryotických bunkách (fotosyntetizujúce baktérie a sinice) 

predstavujú ekvivalenty plastidov rôzne mechúriky a tylakoidy voľne uložené v cytoplazme.

Predovšetkým zelené plastidy (chloroplasty zelených rastlín) sú významné bunkové organely, 

ktoré zabezpečujú produkciu energeticky bohatých molekúl. Takto získané látky sú v celej 

biosfére využívané na realizáciu všetkých ostatných metabolických procesov. Chloroplasty sú 

semiautonómne organely rastlinných buniek s vlastným genómom (plastóm) o priemernej 

veľkosti 120-160 kbp, kódujúcim okolo 120-150 génov usporiadaných do operónov. Okrem 

polypeptidov, plastóm kóduje eubakteriálne typy rRNA a tRNA. Plastidy sú polyploidné, 

v proplastidoch obsahujú okolo 20 kópií plastidovej DNA (cpDNA), v chloroplastoch až 

okolo 100 kópií cpDNA. Jedným z možných vysvetlení vysokej polyploidie chloroplastov je 

potreba syntetizovať veľké množstvo fotosyntetických proteínov. Ďalším dôvodom je ochrana 

pred mutáciami, ktoré sa akumulujú v nepohlavne sa rozmnožujúcich organizmoch (do tejto 

skupiny patria aj chloroplasty), bez možnosti ich eliminácie prostredníctvom rekombinácie, 

ktorá prebieha počas pohlavného rozmnožovania [2].

Kľúčový regulačný fyzikálny faktor pre biosyntézu chlorofylov je svetlo a z hľadiska 

akumulácie medziproduktov má svetlo najvýraznejší vplyv na množstvo nahromadeného 

protochlorofylidu (Pchlide). Pchlide je jediným medziproduktom biosyntézy chlorofylu, ktorý 

sa za normálnych okolností v tme akumuluje v detekovateľnom množstve [3]. V bunkách sa 

Pchlide vyskytuje v dvoch spektrálne odlišných formách, vo fotoaktívnej a nefotoaktívnej. 

Enzymatická redukcia Pchlide je kľúčovým regulačným krokom v biosyntéze Mg-
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tetrapyrolov, pričom Pchlide predstavuje prekurzor chlorofylov (Chls) aj baktériochlorofylov 

(Bchls). Počas evolúcie sa vyvinuli dve biochemicky a geneticky odlišné spôsoby redukcie

Pchlide (od svetla závislá Pchlide oxidoreduktáza (LPOR), od svetla nezávislá Pchlide 

oxidoreduktáza (DPOR)), ktoré vedľa seba koexistujú v mnohých organizmoch [4]. Keď 

klíčence krytosemenných rastlín rastú v tme, syntéza Chl je zastavená, pričom sa akumuluje 

Pchlide. Pretože redukcia Pchlide v krytosemenných rastlinách je katalyzovaná výlučne od 

svetla závislým spôsobom (LPOR), pri nedostatku svetla sú rastliny etiolované. [5]. Na 

rozdiel od etiolizácie krytosemenných rastlín pri nedostatku svetla, syntéza Chl pri siniciach, 

zelených riasach a niektorých nahosemenných rastlinách je možná tiež v tme [6]. Tieto 

pozorovania naznačovali prítomnosť alternatívneho systému pre redukciu Pchlide, ktorý vedie 

ku vzniku Bchl pri fotosyntetizujúcich baktériách a Chl pri siniciach, zelených riasach a pri 

mnohých vyšších rastlinách. Do tejto skupiny patrí smrek obyčajný (Picea abies (L.) 

KARST.) aj smrekovec opadavý (Larix decidua MILL.). Keď klíčence smreka pestujeme na 

svetle alebo v tme, klíčne listy sú zelené. Kalus, odvodený z klíčnych listov je na svetle zelený 

avšak pri kultivácii v tme je biely. Smrekovec je z hľadiska biosyntézy Chl jednou z

výnimiek spomedzi nahosemenných rastlín, nakoľko syntéza Chl v klíčencoch, ako aj 

v starších výhonkoch si vyžaduje svetlo. Kalus smrekovca, odvodený z klíčnych listov je pri 

kultivácii na svetle zelený, v tme žltý až hnedý.

Cieľom tejto práce bolo odvodenie kalusových kultúr smreka a smrekovca. 

V kalusových kultúrach sme sledovali  expresie génov chlL, chlN, chlB kódujúcich DPOR 

a študovali distribúciu podjednotiek enzýmu DPOR imunolokalizáciou špecifickými 

protilátkami.

Materiál a metódy

1. Experimentálny materiál: V experimentoch sme použili kalusy odvodené 

z klíčnych listov 4-týždňových klíčencov smreka obyčajného a smrekovca opadavého. Tie 

sme kultivovali na agarom spevnenom MS médiu [7] s prídavkom NAA (2 mg.l-1), kinetínu 

(1 mg.l-1) a sacharózy (20 g.l-1) v konštantných podmienkach, paralelne na svetle (fotoperióda 

dlhého dňa, intenzita difúzneho osvetlenia 40 µmol.m-2.s-1) alebo v podmienkach kontinuálnej 

tmy, pri teplote 23 ± 2°C. Materiál pre ďalšie analýzy sme odoberali v exponencionálnej fáze 

rastu kalusov, teda medzi 21-35 dňom kultivácie.

2. Imunolokalizácia proteínov: Proteíny z kalusov sme izolovali DTE extrakčným 

tlmivým roztokom a ich koncentráciu sme stanovili pomocou Bichinonic Acid Kit for Protein 
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Determination (SIGMA-ALDRICH, USA). Proteínové vzorky (25 µg) sme separovali na 12% 

polyakryamidovom géli. Po následnom prenose proteínov na nitocelulózovú membránu sme 

proteíny detegovali pomocou príslušných protilátok: primárne protilátky anti-ChlB, anti-ChlN 

a anti-ChlL nám poskytol Yuichi Fujita, Nagoya University, Japonsko.

3. Izolácia plastidovej DNA, izolácia celkovej RNA a RT-PCR: Plastidovú DNA 

(cpDNA) sme izolovali podľa protokolu [8] s niekoľkými modifikáciami. Celkovú RNA sme 

izolovali pomocou  SpectrumTM Plant Total RNA kit (SIGMA-ALDRICH, USA). Všetky 

RNA vzorky sme ošetrili DNázou-I bez RNáz (Fermentas, Kanada). Odstránenie DNA zo 

vzoriek RNA sme overili kontrolnou PCR. Na syntézu prvého vlákna cDNA pomocou 

ImProm-IIIM Reverse Transcription System (Fermentas, Kanada) sme použili 2,185 µg 

purifikovanej RNA z každej vzorky. Využitím génovo špecifických primerov sme 

amplifikovali 170 bp centrálnej časti génu chlB (primery: BRTf   5´- CGT TTA TTA AAA 

GAT CTG GAC ATC AGA-3´ a BRTr  5´- GTA GAT ACA TAA GGC ATT CCA AAT 

TCC-3´) a 100 bp centrálnej časti génu rrn23 (primery: 23SRTf 5´- AAT GAG CCG GCG 

ACT TAT AGG-3´ a 23SRTr  5´- GGG TCC ATA AGC AGT GAC AAT TG -3´), génu chlL

(primery: LRTf  5´- TGT ATT AGG CGA CGT GGT TTG T-3´ a LRTr  5´- CTG CAA ATA 

ATG CAT CGA ATC C-3´) a génu chlN (primery: NRTf  5´- CCG GAA TGG CTC ATG 

CTA AC-3´ a NRTr  5´- TCT CGC ATT GGC AAA TCC A-3´) a sledovali sme ich expresie.

PCR produkty sme analyzovali na 2% TAE-agarózových géloch s prídavkom 

etídiumbromidu.

Výsledky a diskusia

1. Experimentálny materiál: Kalusové kultúry smreka a smrekovca sme odvodili zo 

4-týždňových klíčencov a vizuálne sme hodnotili ich sfarbenie, morfológiu a konzistenciu. 

Kalusy kultivované na svetle boli zeleno sfarbené. Pri kultivácii v tme boli kalusy smreka 

biele a kalusy smrekovca žlté až hnedé (Obr. 1). Podobné výsledky uvádzajú vo svojej práci

autori [9] v prípade kalusových kultúr smreka obyčajného (Picea abies) a borovice čiernej 

(Pinus nigra). Kalusy kultivované na svetle boli zelené a potvrdili prítomnosť chlorofylu a, 

chlorofylu b, betakaroténu a luteínu. V tme získali kalusy bielej až krémovej farby. Keďže 

zloženie kultivačného média bolo pre svetlo aj tmu rovnaké, vyplýva z toho, že diferenciácia 

a vývin plastidov v bunkách pletivových kultúr závisí predovšetkým od svetelných podmienok 

[10].
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Obr. 1: A) kalus smreka kultivovaný na svetle B) kalus smreka kultivovaný v tme C) kalus smrekovca 
kultivovaný na svetle D) kalus smrekovca kultivovaný v tme

2. Molekulárne a biochemické analýzy kalusov: Technikou RT-PCR s využitím 

génovo špecifických primerov sme v kalusových kultúrach smreka a smrekovca potvrdili 

expresiu všetkých troch génov kódujúcich podjednotky DPOR (Obr. 2). S podobným 

výsledkom sa stretávame aj v práci autorov [11, 12], ktorí uvádzajú, že expresia chlB, chlN

a chlL je konštitutívna, čo potvrdila prítomnosť génovych transkriptov na svetle a v tme 

rastúcich kultúrach Chlamydomonas reinhardtii a Chlorella protothecoides CS-41. Demko et 

al. [13] potvrdili, že gény chlL, chlN a chlB sú v klíčencoch smreka obyčajného pestovaných 

na svetle alebo v tme exprimované konštitutívne. Tieto zistenia indikujú post-transkripčnú 

reguláciu expresie podjednotiek DPOR.

Obr. 2: Sledovanie expresií plastidových génov kódujúcich DPOR
Označenie vzoriek: kalus smreka zo svetla PL, kalus smreka z tmy PD, kalus smrekovca zo svetla LL, kalus
smrekovca z tmy LD
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Prítomnosť všetkých troch podjednotiek DPOR sme potvrdili v kalusoch smreka zo 

svetla a v kalusoch smrekovca zo svetla aj z tmy. Obsah ChlL, ChlN a ChlB sa líšil 

v závislosti od fyzikálnych podmienok kultivácie, v tme sme zaznamenali mierny pokles 

obsahu proteínov ChlB a ChlL v porovnaní s osvetlením 40 µmol.m-2.s-1. Kalus smreka z tmy 

nemá k dispozícii kompletný enzým DPOR, pretože prítomnosť podjednotky ChlB sme 

imunologicky nepotvrdili (Obr. 3).

Obr. 3: Imunolokalizácia podjednotiek DPOR (ChlB, ChlN, ChlL)
Označenie vzoriek: klíčne listy smreka z tmy [PK], kalus smreka zo svetla PL, kalus smreka z tmy PD, kalus 
smrekovca zo svetla LL, kalus smrekovca z tmy LD

Záver

Na základe našich experimentov s kalusovými kultúrami smreka obyčajného a

smrekovca opadavého môžeme konštatovať nasledovné zistenia:

 V závislosti od fyzikálnych podmienok kultivácie (osvetlenie) dochádza k zmenám 

v pigmentácii kalusov

 V kalusových kultúrach smreka aj smrekovca sme potvrdili expresiu všetkých troch 

génov kódujúcich podjednotky DPOR (chlB, chlN, chlL) 

 Pri kultivácii kalusov smreka aj smrekovca v tme sa zastúpenie podjednotiek ChlB 

a ChlL znižuje

 Prítomnosť všetkých troch podjednotiek DPOR v kalusoch smreka a smrekovca 

kultivovaných pri intenzite osvetlenia 40 µmol.m-2.s-1 naznačuje, že sa DPOR podieľa 

na redukcii Pchlide nielen v tme

 Neprítomnosť podjednotky ChlB v kalusoch smreka kultivovaných v kontinuálnej tme 

naznačila nefunkčnosť enzýmu DPOR a teda môžeme predpokladať, že nedochádza 

k redukcii Pchlide
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Podieľa sa gén KlPDR1 na transkripčnej kontrole génu PDR5?
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Úvod a formulácia cieľa

Kontrola mnohých bunkových procesov vyžaduje koordinovanú aktiváciu alebo 

represiu rôznych génov v prísnej časovej a priestorovej následnosti. Z veľkej časti je uvedená 

regulácia uskutočňovaná transkripčnými faktormi, ktoré sa viažu na špecifické sekvencie 

DNA v štruktúre chromatínu a aktivujú alebo reprimujú transkripciu génov. Identifikácia 

cieľových sekvencií v promótoroch jednotlivých génov ku ktorým sa viažu príslušné 

transkripčné faktory poskytuje informácie o regulovaných procesoch ako aj o 

možných interakciách transkripčných faktorov v príslušnej regulačnej sieti [1]. Terapiu 

mnohých patologických stavov (vrátane rakoviny a fungálnych infekcií) komplikuje rozvoj 

tzv. mnohonásobnej rezistencie (multidrug resistance-MDR), ktorá sa prejavuje odolnosťou 

buniek voči rôznym, štruktúrne odlišným chemoterapeutikám [2]. Fenomén MDR vzniká 

často ako dôsledok mutácií v génoch kódujúcich transkripčné regulátory, ktoré vedú 

k nadexpresii transportných proteínov asociovaných s mnohonásobnou rezistenciou. 

Transkripčné regulátory MDR kvasiniek sa na základe štruktúrnych motívov, ktoré obsahujú, 

zaraďujú do dvoch skupín (tzv. Zn2Cys6, bZip) a ovplyňujú expresiu transportných proteínov 

pozitívne alebo negatívne. 

Analýza genómu kvasinky Kluyveromyces lactis viedla k odhaleniu ORF-

KLLA0A0911g štruktúrneho ortológa génov PDR1/PDR3 kvasinky S. cerevisiae, produktom 

ktorého je transkripčný faktor PDR siete. ORF KLLA0A911g kóduje proteín skladajúci sa z 

1082 aminokyselín, ktorý vykazuje 21% identitu a 40% podobnosť s génom ScPDR1 

Saccharomyces cerevisiae. Doterajšie experimentálne zistenia naznačujú, že KlPdr1p je 

hlavným transkripčným faktorom s motívom zinkového prstu, ktorý sa u kvasinky 

Kluyveromyces lactis podieľa na kontrole expresie génu KlPDR5. Gén KlPDR5 zdieľa 72% 

identitu s génom ScPDR5 kvasinky Saccharomyces cerevisiae, špecifikuje membránový 

transportný proteín podieľajúci sa na detoxifikácii bunky. Fakt, že kvasinka K. lactis na 

rozdiel od kvasinky S. cerevisiae disponuje aeróbnym metabolizmom, ako aj popísané 
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posttranslačné modifikácie proteínu KlPdr5p pripomínajúce analogické modifikácie 

u cicavčích buniek naznačujú, že K. lactis je fyziologicky bližšia k cicavčím bunkám. 

Cieľom uvedenej práce je prispieť k objasneniu postavenia génu KlPDR1 kvasinky K. 

lactis v regulačnej sieti PDR. Uskutočnenými experimentami sme sa pokúsili zodpovedať 

otázku, či je transkripčný faktor KlPdr1p schopný nahradiť funkciu svojich ortológov 

ScPdr1p/Pdr3p v kvasinke S. cerevisiae. Zaujímalo nás tiež do akej miery sa KlPdr1p podieľa 

na kontrole expresie génu KlPDR5 v kvasinke K. lactis. Ako nástroj pre zodpovedanie oboch 

otázok sme u pripravených transformantov použili metódy stanovenia enzýmovej aktivity β-

galaktozidázy a β-glukuronidázy fúznych konštruktov obsahujúcich promótor génu ScPDR5

resp. KlPDR5 a lacZ resp. gusA.

Metódy výskumu

1. Príprava transformantov kvasiniek

Analýza aktivity KlPdr1p v heterologickom systéme spočívala v príprave 

heterologických transformantov S. cerevisiae FY1679-28C/TDEC ∆pdr1∆pdr3 (ura-leu-) 

nesúcich plazmid so selektovateľným  znakom LEU obsahujúci promótor génu PDR5

kvasinky S. cerevisiae vo fúzii s lacZ génom kódujúcim β-galaktozidázu [S. cerevisiae FY 

TDEC ∆pdr1∆pdr3 +PScPDR5-lacZ] a transformantov S. cerevisiae FY TDEC 

∆pdr1∆pdr3+PScPDR5-lacZ obsahujúcich gén KlPDR1 kvasinky K. lactis na multikópiovom 

plazmide pRS306K [S. cerevisiae FYTDEC ∆pdr1∆pdr3+PScPDR5-lacZ+KlPDR1]. Pri meraní 

enzýmovej aktivity aktivity β-glukuronidázy boli použité nasledovné kmene: kmeň K. lactis

štandardného typu nesúci prázdny vektor KEpKHT3GUS (wt+gus), transformant K. lactis

s vektorom KEpKHT3GUS nesúcim promótor génu PDR5 (wt+PKlPDR5-gusA) a transformant 

K. lactis (∆pdr1) s vektorom KEpKHT3GUS nesúcim promótor génu PDR5 (∆pdr1+ PKlPDR5-

gusA).

1.1. Meranie aktivity enzýmu β-galaktozidázy

V pripravených klonoch heterologických transformantov S. cerevisiae ∆pdr1∆pdr3 sa  

stanovila aktivita β-galaktozidázy za účelom zistiť, či je KlPdr1p schopný kontrolovať 

expresiu heterologického cieľového génu ScPDR5 kvasinky S. cerevisisae. Enzýmová aktivita 

bola meraná v surových bunkových extraktoch pripravených mechanickou dezintegráciou 

buniek (sklenenými gulôčkami). β-galaktozidáza bola meraná spektrofotometricky v tlmivom 

roztoku pH 7,0 s o-nitrofenyl- β-D-galactopyranozidom (ONPG) ako substrátom pri λ420 nm 

[3, 4]. Koncentrácia proteínov v bunkových extraktoch sa stanovila metódou podľa Bradforda 

[5].
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1.2. Meranie aktivity enzýmu β-glukuronidázy

Gén kódujúci β-glukuronidázu je užitočným reportérovým génom využívaným 

v mnohých organizmoch. Vektor obsahujúci uvedený gén (KEpKHT3GUS) poskytuje 

jednoduchý, spoľahlivý a citivý systém, ktorý dovoľuje kvantitatívne merať aktivitu fúzneho 

konštruktu obsahujúceho promótor študovaného génu v in frame fúzii s génom GUS A. 

Enzým glukuronidáza je ako génový produkt stabilná, aktívna v širokom rozpätí pH, a 

meranie sa môže uskutočňovať fluorometricky, spektrofotometricky a histochemicky [6]. 

Meranie aktivity β-glukuronidázy sa uskutočnilo spektrofotometricky v tlmivom roztoku pH 

7,0 s p-nitrofenyl-β-D-glukuronidom ako substrátom pri λ415 nm. Koncentrácia proteínov 

v bunkových extraktoch sa stanovila metódou podľa Bradforda [5].

Výsledky a diskusia

Funkcia génu KlPDR1 zahrnutého vo fenoméne mnohonásobnej rezistencie sa 

u kvasinky K. lactis sledovala v heterologickom systéme (S. cerevisiae) ako aj 

v homologickom hostiteľskom systéme (K. lactis). Heterologický systém predstavujú 

transformanti kvasiniek S. cerevisiae obsahujúce fúzny konštrukt PScPDR5-lacZ±multikópiový 

plasmid s génom KlPDR1. Homologický systém predstavujú transformanti nesúce fúzny 

konštrukt PKlPDR5-gusA. Na indukované zvýšenie expresie génov podieľajúcich sa na regulácii 

génu ScPDR5 bol použitý flukonazol v subinhibičnej koncentrácii 10μg/ml 

resp. cykloheximid v subinhibičnej koncentrácii 0,01μg/ml. Zistené rozdiely v hladinách 

expresie enzýmov u rôznych typov homologických a heterologických transformantov 

poskytujú informácie, ktoré pomôžu zodpovedať otázku, či sa gén KlPDR1 podieľa na 

kontrole expresie hlavnej efluxnej pumpy špecifikovanej génom KlPDR5 v kvasinkách K. 

lactis.

U transformanta S. cerevisiae FY TDEC ∆pdr1∆pdr3+PScPDR5-lacZ sme pozorovali 

mierne zvýšenú aktivitu enzýmu v neprítomnosti induktora ako aj v jeho prítomnosti 

v porovnaní s kmeňom neobsahujúcim žiaden plazmid. Vyššia aktivita enzýmu by mohla 

naznačovať úlohu iných transkripčných faktorov (gény PDR1/PDR3 sú deletované) 

prítomných v bunkách, ktoré sa viažu na promótor génu PScPDR5-lacZ a spúšťajú expresiu génu 

pre β-galaktozidázu. Najvyššia aktivita β-galaktozidázy sa pozorovala u transformanta S. 

cerevisiae FY TDEC ∆pdr1∆pdr3 + PScPDR5-lacZ +KlPDR1, ktorý okrem fúzneho konštruktu 

obsahoval gén KlPDR1 na multikópiovom plazmide. V prítomnosti flukonazolu ako aj 

cykloheximidu sa aktivita fúzneho génu ešte zvýšila (Obr. 1, Tab. 1). V prítomnosti 

cytotoxických zlúčenín dochádza pravdepodobne k indukcii génu KlPDR1 nachádzajúceho sa 
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na plazmide, príp. iných transkripčných faktorov bunky následkom čoho dochádza 

k nadexpresii fúzneho konštruktu PScPDR5-lacZ čo sa prejaví vysokou hladinou β-

galaktozidázy. Negatívnu kontrolu predstavoval kmeň S. cerevisiae FY TDEC ∆pdr1∆pdr3,

u ktorého sa aktivita enzýmu β-galaktozidázy pohybovala tak v neindukovanom stave ako aj 

v prítomnosti induktorov v nízkych číselných hodnotách. Vyradenie oboch kľúčových 

transkripčných faktorov (ScPDR1, ScPDR3), ktoré sa podieľajú na regulácii génu ScPDR5, 

vedie k takmer nemerateľnej hladine aktivity fúzneho konštruktu.

Stanovenie aktivity β-galaktozidázy v 
heterologickom systéme
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Obr. 1: Špecifická aktivita β-galaktozidázy transformantov S. cerevisiae
FLU flukonazol (10μg/ml), CYH cykloheximid (0,01μg/ml)

Tab. 1: Špecifická aktivíta β-galaktozidázy (U/mg proteínu) pre transformované kmene kvasiniek

Špecifická aktivita β-galaktozidázy (U/mg)

Kmeň Bez 
indukcie

CYH
(0,01μg/ml)

FLU
(10μg/ml)

S. cerevisiae ∆pdr1∆pdr3 2,0 9,7 4,3

S. cerevisiae ∆pdr1∆pdr3+ 
PScPDR5-lacZ

35,7 32,4 25,8

S. cerevisiae ∆pdr1∆pdr3 + 
PScPDR5-lacZ + KlPDR1

226,9 320,2 413,7

Výsledky merania akivity β-glukuronidázy v homologickom systéme K. lactis ukázali, 

že v neprítomnosti induktora sú hladiny β-glukuronidázy u štandardného kmeňa obsahujúceho 

fúzny konštrukt PKlPDR5-gusA ako aj u transformanta K. lactis ∆pdr1+ PKlPDR5-gusA približne 

rovnaké (Obr. 2). V prítomnosti induktora dochádza k výraznej indukcii génu KlPDR1

v bunkách štandardného typu, čo sa prejaví výrazným zvýšením aktivity β-glukuronidázy na 

rozdiel od transformanta K. lactis ∆pdr1+ PKlPDR5-gusA (Obr. 2, Tab. 2). Tento jav je 
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spôsobený tým, že vyradenie génu KlPDR1 v kmeni K. lactis ∆pdr1 znemožní normálnu 

kontrolu génu KlPDR5 čo sa prejaví poklesom aktivity enzýmu β-glukuronidázy. Ako 

negatívna kontrola bol použitý štandardný kmeň K. lactis nesúci prázdny vektor 

KEpKHT3GUS.

Stanovenie aktivity β-glukuronidázy
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Obr. 2: Špecifická aktivita β-glukuronidázy transformovaných kmeňov K. lactis
FLU flukonazol (10μg/ml)

Tab. 2: Špecifická aktivíta β-glukuronidázy (mU/mg proteínu) analyzovaných kmeňov kvasiniek

Špecifická aktivita
β-galaktozidázy (U/mg)

Bez indukcie FLU
(10μg/ml)

wt + prázdny vektor 0,8 0,8
wt + PKlPDR5-gusA 13,1 49,4
K. lactis ∆pdr1+ PKlPDR5-gusA 11,6 9,3

Záver

Dokázali sme, že v heterologickom systéme (S. cerevisiae) ako aj v homologickom 

systéme (K. lactis) je KlPDR1 schopný indukovať expresiu hlavnej efluxnej pumpy ScPDR5

resp. KlPDR5.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že gén KlPDR1 kvasinky K. lactis je schopný 

rozpoznať PDRE sekvencie v promótore génu ScPDR5 kvasinky S. cerevisiae rovnako ako aj 

v promótore vlastného génu KlPDR5. Tento fakt potvrdzuje nielen určitý stupeň evolučnej 

podobnosti transkripčných faktorov medzi kvasinkami, ale aj ich vzájomnú funkčnú 
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zastupiteľnosť. S ohľadom na evolučnú konzervovanosť fenoménu MDR je štúdium 

molekulárnych mechanizmov mnohonásobnej rezistencie K. lactis užitočné nielen pre 

pochopenie rozvoja MDR u fungálnych patogénov, ale aj u nádorových buniek ľudí.
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Príprava nádorových bunkových línií stabilne exprimujúcich GFP – in vitro model 

génovej terapie sprostredkovanej MSC
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Úvod a formulácia cieľa

Mezenchýmové kmeňové bunky (mesenchymal stem cells; MSC) predstavujú 

populáciu buniek s unikátnymi vlastnosťami. Sú schopné diferenciácie na rôzne typy buniek 

v organizme – vytvárajú tukové, kostné, krvné a spojivové bunky. V laboratórnych 

podmienkach sa z nich podarilo vypestovať funkčné nervové bunky, bunky srdcového svalu 

a kože. Tieto bunky majú tiež nesmiernu regeneračnú schopnosť. Rozpoznávajú signály 

z poškodeného miesta, krvnou cestou sa dostávajú k porušenej oblasti, kde sa usídlia. 

Vplyvom rastových faktorov sa rýchlo pomnožia a diferencujú na príslušný typ tkaniva, ktoré 

nahradia bez viditeľných jaziev či zrastov [1]. MSC sa dajú ľahko izolovať aj z iných tkanív 

ako len z kostnej drene či embryí. V Laboratóriu molekulárnej onkológie ÚEO SAV sa 

používajú kmeňové bunky izolované z tukového tkaniva (AT-MSC; adipose tissue-derived

mesenchymal stem cells), ktoré je vlastne odpadovým materiálom po liposukcii. Výhodou je 

ľahká dostupnosť a množstvo materiálu vhodného na spracovanie.

V laboratóriu molekulárnej onkológie ÚEO skúmame možnosť využitia geneticky 

modifikovaných MSC v protinádorovej terapii. Rastúci nádor vyžaduje pre svoj rast podporné 

bunky, ktoré tvoria cievy a vhodné prostredie na prísun výživných látok a rastových faktorov. 

Nastáva situácia podobná ako pri regenerácii tkanív. Prichádzajúce kmeňové bunky sa 

usídľujú v mieste nádorového tkaniva a napomáhajú tvorbe ciev, čím podporujú samotný rast 

nádoru [1]. Náš prístup využíva unikátnu schopnosť MSC vyhľadávať nádorové bunky. Do 

kmeňových buniek vnášame terapeutické gény a tie ich dopravia priamo na miesto 

nádorového bujnenia. Pracujeme s dvoma génmi, ktorých exprimovaním vznikajú enzýmy 

schopné konvertovať netoxické látky (predliečivá) na účinné chemoterapeutiká. Prvým génom 
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je tymidín kináza (TK) schopná fosforylovať ganciklovir, druhým génom je cytozín 

deamináza (CD), meniaca 5-fluorocytozín na vysoko toxický 5-fluorouracyl. Obrovskou 

výhodou tohoto terapeutického prístupu je fakt, že pacientovi by sa systémovo podala len 

neškodná látka, ktorá by sa zmenila na toxickú len v mieste nádoru – tam kde by sa 

predliečivo a enzým stretli. Odstránili by sa nepríjemné vedľajšie účinky sprevádzajúce 

chemoterapiu.

V experimentálnom štádiu je nevyhnutné otestovať účinnosť tejto protinádorovej

terapie – je potrebné určiť cytotoxický efekt terapeutických kmeňových buniek na nádorové 

bunky.  Efektivitu eliminácie nádorových buniek pomocou MSC nesúcich terapeutický gén 

určujeme in vitro pomocou spoločnej kultivácie nádorových a terapeutických buniek. Prvoradé 

je vzájomné odlíšenie efektorových a cieľových buniek. Jednou z možností je fluorescenčné 

farbenie.  Aby sme eliminovali nutnosť farbenia buniek pred každým experimentom, rozhodli 

sme sa pripraviť paletu nádorových bunkových línií stabilne exprimujúcich zelený 

fluorescenčný proteín (green fluorescent protein; GFP). GFP má 238 aminokyselín a bol 

derivovaný z medúzy Aequorea victoria. Medúza obsahuje proteín aequorín, ktorý naväzuje 

ióny vápnika, v dôsledku čoho táto bielkovina vyžiari modré svetlo. Uvoľnená energia je 

vzápätí zachytená proteínom GFP a prostredníctvom neho je premenená na zelenú 

fluorescenciu. [2] V súčasnosti sa GFP využíva ako reportér expresie – inkorporuje sa do 

pozorovanej bielkoviny a následným ožiarením modrým alebo UV svetlom sa zistí či bol gén 

pre danú bielkovinu a teda aj pre GFP exprimovaný alebo nie. Štruktúra molekuly tohto 

proteínu sa nazýva β-barel a má formu akéhosi súdku, v strede ktorého sa nachádza chromofór 

(vzniká cyklizáciou a oxidáciou vedľajších zvyškov troch aminokyselín: Ser65-Tyr66-Gly67). 

Farbu fluorescencie GFP proteínu ovplyvňujú vodíkové väzby a interakcie elektrónov práve 

s vedľajšími reťazcami aminokyselín. Pôvodný GFP (wild type GFP; wtGFP) sa excituje pri 

vlnovej dĺžke 395nm a emituje pri vlnovej dĺžke 508nm [3]. Syntetické konštrukty majú 

zmenené vlnové dĺžky emisie a tým sú schopné fluoreskovať inou farbou ako zelenou. 

Proces prípravy mezenchýmových kmeňových buniek exprimujúcich enzým tymidín 

kinázu alebo cytozín deaminázu a nádorových buniek stabilne exprimujúcich GFP pozostáva 

z niekoľkých krokov. Najprv je potrebné vytvoriť plazmid, ktorý nesie gén pre TK/CD/GFP 

a vložiť ho do retrovírusového vektora (neobsahuje gény pre štruktúrne proteíny vírusu, nesie 

enkapsidačný signál). V našej práci používame vektor derivovaný z MLV – myšacieho 

leukemického vírusu patriaceho do rodu Gammaretrovirus. Pripraveným vektorom  

transfekujeme obaľovacie bunky, ktoré slúžia na produkciu vírusu (obsahujú gény pre 
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štruktúrne proteíny retrovírusu). Pripraveným replikačne defektným retrovírusom 

transdukujeme kmeňové bunky alebo nádorové bunky na základe vnášaného génu 

(TK/CD/GFP). 

Cieľom našej práce je získanie replikačne deficientného retrovírusu s génom pre GFP 

a príprava nádorových bunkových línií stabilne exprimujúcich GFP. Tieto bunky budeme 

kokultivovať s terapeutickými MSC za prítomnosti predliečiva (ganciklovir, 5-fluorocytozín)

a budeme sledovať cytotoxický efekt sprostredkovaný MSC, konvertujúcich netoxické látky 

na chemoterapeutiká. 

Metódy výskumu

Na prípravu retrovírusu sme použili obaľovacie bunkové línie GP+E-86 a 

GP+envAM-12. Ekotropné bunky GP+E-86 sme transfekovali expresným retrovírusovým 

vektorom nesúcim plazmid pAPGFP (obsahuje gén pre GFP a pre rezistenciu voči G418) 

pomocou Effectene Transfection Reagent, pričom koncentrácia plazmidovej DNA bola 2μg. 

Po dvoch dňoch sme úspešnosť transfekcie detegovali pomocou prietokovej cytometrie. 

Transfekované buniky sme kultivovali v prítomnosti G418 v koncentrácii 0,5 mg/ml, kým sa 

nevyselektovali kolónie transfekovaných buniek, ktoré sme pomnožili a  následne zmrazili. 

Vírusom sme transdukovali amfotropnú bunkovú líniu GP+envAM-12. Opakovane 

sme transdukovali ekotropné a amfotropné vírus-produkujúce bunky (ping-pong) za účelom 

zvýšenia titra vírusu. Vírusový titer sme stanovili na bunkovej línii NIH-3T3. Vírusové 

inokulum sme použili v riedení od 10-2 po 10-6. Kultiváciou s 0,5 mg/ml G418 sme 

vyselektovali kolónie, ktoré sme farbili podľa May-Grünwalda. Spočítaním kolónií sme určili 

titer vírusu. Kultivačný supernatant z buniek GP+envAM-12 nesúcich gén pre GFP 

(GPAM/GFP) sme použili na vnesenie génu pre GFP do nádorových bunkových línií 

(transdukcia) za prítomnosti protamín sulfátu (0,5 μg/ml). Pred samotnou transdukciou sme 

určili citlivosť jednotlivých bunkových línií na G418. Bunky sme kultivovali 6-7 dní 

v prítomnosti rôznych koncentrácií selekčného markera výsledok sme odčítali pomocou 

Promega CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (MTS test). 

Výsledný terapeutický efekt geneticky modifikovaných MSC budeme stanovovať 

pomocou fluorimetrického testu. GFP-exprimujúce nádorové bunky sa budú v dôsledku 

sprostredkovanej cytotoxicity odlupovať z povrchu kultivačných nádob, odmyjeme ich, čo 

spôsobí zníženie intenzity fluorescencie. Toto bude priamo úmerné účinnosti terapie. 
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Výsledky a diskusia

Vírus nemusí transdukovať bunkovú kultúru so 100% účinnosťou. Preto je potrebný 

selekčný marker (rezistencia voči G418), ktorý nám umožní získať čistú kultúru 

transdukovaných buniek. Prvým krokom bolo testovanie citlivosti  nádorových bunkových

línií na G418. Po 6-7 dňovej kultivácii buniek v prítomnosti G418 sa citlivosť pohybovala 

v rozmedzí 0,5 – 1 mg/ml.

Tab. 1: Nádorové bunkové línie derivované z rôznych druhov karcinómov

Zdroj bunkových línií

8-MG-BA glióm

HeLa karcinóm krčka maternice

A375 melanóm

LS180 nádor hrubého čreva

MDA-MB-231 nádor prsníka

Transfekcia GP+E-86 buniek plazmidom pAPGFP prebiehala prostredníctvom 

Effectene Transfection Reagent. Transfekcia bola úspešná len pri zvýšenej koncentrácii DNA 

a Effectene oproti základnému postupu doporučovaného výrobcom (pomer DNA:Effectene

1:50 2μg DNA na Petriho misku s priemerom 6 cm). Nasledujúci deň sme určili účinnosť 

transfekcie pomocou prietokovej cytometrie. Úspešne transfekovaných bolo 0,68% buniek. 

O dva dni sme k transfekovaným bunkám pridali 0,5 mg/ml G418 na selekciu GFP-

pozitívnych buniek.

Pokračovali sme prípravou vírusu s titrom dostatočne vysokým na úspešnú transdukciu 

nádorových buniek. Bunky GP+E-86 sú ekotropné (infikujú iba myšacie bunkové línie).

Médiom z týchto buniek, v ktorom sa nachádzal uvoľnený vírus sme transdukovali 

amfotropnú bunkovú líniu GP+envAM-12 (schopná infikovať ľudské aj myšacie bunky). 

Vykonali sme 4. kolá ping-pongu – výmeny kultivačného média s vírusom medzi 

amfotropnými a ekotropnými bunkami, čo spôsobilo zvýšenie titra vírusu. U GP+E-86/GFP 

bol pôvodný titer 4,8 x 105 CFU/ml, u GP+envAM-12 bol 3,8 x 104 CFU/ml. Po 4. kole ping-

pongu sa titer zvýšil u GP+E-86 na hodnotu 1,0 – 20 x 105 CFU/ml a u GP+envAM-12 bol 

v rozmedzí 1,4 – 8,8 x 106 CFU/ml. Týmto spôsobom sme dosiahli tvorbu replikačne 

deficientného vírusu s pomerne vysokým titrom.
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Obr. 1: Detekcia úspešnosti transkekcie pAPGFP. Transfekované bunky (exprimujúce GFP) sa nachádzajú 
v oblasti R3. A: negatívna kontrola - netransfekované GP+E-86 B: transfekované GP+E-86, pozitívnych na 
GFP je 0,68% buniek.

Tab. 2: Hodnoty titra na bunkových líniách pred a po ping-pongu

pred p-p po p-p

GP+E-86/GFP 4,8 x 105 CFU/ml 1,0–20 x 105 CFU/ml

GP+envAM-12 3,8 x 104 CFU/ml 1,4-8,8 x 106 CFU/ml

Na určenie závislosti intenzity fluorescencie od počtu buniek sme vykonali

fluorimetrický test na bunkovej línii A375/GFP. Na 96-jamkovú platničku sme vysiali od 103

- 8x103 buniek/jamku. Intenzitu fluorescencie sme merali na fluorimetri POLARstar

OPTIMA pri excitácii 485nm a emisii 520 nm. Rovnako sme merali živé bunky a bunky 

opracované lyzačným roztokom RIPA. Tento roztok rozrušil bunkové membrány a vyplavil 

obsah buniek a teda aj GFP do média. Výsledné hodnoty sú udané v grafoch.

Obr. 2: Intenzita fluorescencie buniek A375/GFP je závislá na počte buniek

A

B

Intenzita fluorescencie Intenzita fluorescencie 
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Obr. 3: Intenzita fluorescencie buniek A375/GFP je závislá na počte buniek

Záver

Získaním nádorových bunkových línií stabilne exprimujúcich GFP proteín sa bunky 

nebudú musieť fluorescenčne farbiť a tým sa zjednodušia všetky kokultivačné experimenty. 

GFP-produkujúce bunky budeme môcť použiť aj v experimentoch in vivo na ich ľahšiu 

identifikáciu. Našou ďalšou úlohou bude vyhodnotiť účinnosť MSC-sprostredkovanej terapie 

na nádorové bunky a zároveň porovnať účinnosť MSC-produkujúcich TK alebo CD na 

jednotlivé nádorové bunkové línie. 
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Úvod a formulácia cieľa

Väčšina lineárnych jadrových chromozómov eukaryotov má na svojich koncoch 

nukleoproteínové komplexy zvané teloméry [1], pozostávajúce z krátkych opakovaní 

telomerickej DNA a  s nimi asociovaných proteínov, ktoré regulujú s telomérami asiciované 

procesy. 

Jedným z dôležitých telomerických proteínov u kvasinky Schizosaccharomyces pombe

je Taz1 (Telomere Associated Protein in Schizosaccharomyces pombe). Jeho ľudskými

homológmi sú TRF1 a TRF2 [2-4]. Taz1p patrí do skupiny telomerických proteínov viažucich 

dvojvláknovú DNA a bol identifikovaný monohybridným skríningom [3]. 

Taz1p má rôzne funkcie: (i) je negatívnym regulátorom dĺžky telomér [3,5], (ii) 

napomáha tvorbe ochrannej štruktúry tzv. T-slučky [6], ktorá chráni konce chromozómov 

pred ich spájaním, (iii) podieľa sa na TPE (telomerický pozičný efekt), čiže navodzuje tvorbu 

heterochromatínu, a tým represiu génov vyskytujúcich sa v blízkosti telomér [3,7], (iv) potláča

rekombinácie medzi telomerickými sekvenciami, (v) má potenciálnu funkciu aj pri oprave 

dvojvláknových DNA zlomov [8,9] a (vi) pri meiotickom delení napomáha správnemu 

zoradeniu homologických chromozómov, aby boli správne segregované do dcérskych buniek 

[10-12].

Taz1p je dlhý 663 aminokyselín a obsahuje viacero signálnych motívov: (i) TRFH-

doménu, čo je homologický úsek špecifický pre TRF príbuzné proteíny, prostredníctvom 

ktorej Taz1p vytvára homodiméry a (ii) Myb-doménu lokalizovanú na C-konci [3], ktorou sa 

viaže na telomerické DNA opakovania. Myb-doména má DNA-väzobný motív helix-otáčka-

helix [13] a kryje sa s nukleárnym lokalizačným signálom (NLS).

Keďže teloméry sú dynamické štruktúry, ktoré menia svoje proteínové zloženie v 

závislosti od fázy bunkového cyklu a podmienok, v ktorých sa bunka nachádza, je dôležité sa 
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zaoberať otázkou regulácie väzby telomerických proteínov.

V in vitro experimetoch boli detegované dve formy Taz1p, z ktorých kratší variant 

(Taz1ΔCp) (556 AK), nemá DNA väzobnú Myb-doménu. Vznik dvoch foriem Taz1p bol 

zatiaľ potvrdený len expresiou rekombinantného Taz1p v bakteriálnom hostiteľovi a v in vitro

transkripčno/translačnom systéme [14]. Taz1p sa štandardne viaže na DNA ako homodimér. 

Pri vzniku Taz1ΔCp a jeho následnej asociácie do heterodiméru s plnou formou Taz1p sa dá 

predpokladať, že takýto heterodimér nebude schopný viazať sa s telomerickou DNA. Zároveň 

by to mohlo viesť k zabráneniu importu do jadra, keďže skrátená forma nemá NLS.

Na základe bioinformatických analýz predpokladáme, že na úrovni TAZ1 mRNA

(1992 nukleotidov, nt), vzniká regulačná vlásenka v pozícií 1618-1716. RNA sekundárna 

štruktúra môže destabilizovať RNA-polymerázu pri transkripcií TAZ1 génu, alebo spôsobuje 

predčasnú disociáciu mRNA z ribozómu, prípadne programovaný frameshift, ktorého 

dôsledkom môže vzniknúť predčasný STOP kodón.

Pre rozsiahlejšiu analýzu mechanizmov vzniku skrátenej formy Taz1p je najprv 

potrebné definovať presný úsek, ktorý zodpovedá za tvorbu predpokladanej RNA regulačnej 

vlásenky. Cielenou mutagenézou je možné rozrušiť väzby, ktoré vytvárajú vlásenku a overiť, 

či v takomto prípade naďalej dochádza k vzniku Taz1ΔCp. Rozhodli sme sa pre mutagenézu 

celej 99 bp dlhej (in silico predpokladanej) regulačnej vlásenky, ktorá bola nazvaná "cleavage 

box" (TAZ1-CB). Mutagenéza, ktorá nemení proteínovú sekvenciu a využíva degeneráciu

genetického kódu, by mala znížiť pravdepodobnosť vzniku RNA regulačnej vlásenky. 

Rekódovaný "cleavage box" sme označili ako TAZ1-CB-REC. In silico analýzou sme 

potvrdili, že rekódovaná RNA, by nemala tvoriť vlásenku. 

Sekvencia TAZ1-CB by mala mať schopnosť navodzovať destabilizáciu proteosyntézy 

a podmieňovať tvorbu aj skrátenej formy v ľubovolnom ORF, preto budeme úsek TAZ1-CB

vkladať do vhodného bakteriálneho čítacieho rámca, konkrétne ORF pre maltose binding 

protein (MBP) v plazmide pMAL-c2. Kontrolný experiment bude uskutočnený s TAZ1-CB-

REC, kde by nemalo dochádzať k vzniku regulačnej vlásenky. Ak by aj v prípade inzercie 

TAZ1-CB-REC dochádzalo k vzniku skrátenej formy, môžeme predpokladať, že rozhodujúca 

je sekvencia aminokyselín a dochádza k proteolytickému štiepeniu. Ak by ani v prípade 

inzercie TAZ1-CB nedochádzalo k vzniku skrátenej formy, bude potrebné zameniť dlhší úsek

pozostávajúci aj z priľahlých sekvencií okolo predpokladanej RNA vlásenky v TAZ1

otvorenom čítacom rámci.
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Materiál a metódy

Na zvolený experiment bol použitý plazmid pMAL-c2 (NEB) (Ob. 1) a sense

a antisense vlákna TAZ1-CB a TAZ1-CB-REC (Tab. 1).

Obr. 1: Mapa plazmidu pMAL-c2

Tab. 1: Sekvencie oligonukleotidov TAZ1-CB sense/antisense a TAZ1-CB-REC sense/antisense
Názov oligonukleotidu Sekvencia 5´→ 3´

TAZ1-CB sense

CCCGTTCGGGTACACGCAGGTCGCAAGGAAACCCATATGAAGGATATC
GAACTCGTAGAAAATGGACAGATGAAGAGGAGAATGAGCTTTACGAAA
TGA

TAZ1-CB antisense
TCATTTCGTAAAGCTCATTCTCCTCTTCATCTGTCCATTTTCTACGAGTT
CGATATCCTTCATATGGGTTTCCTTGCGACCTGCGTGTACCCGAACGGG

TAZ1-CB-REC sense

CCAGGAGTGGGACCAGACGGAGTCAGGGGAATCCGTACGAGGGCTAC
AGGACGAGACGGAAGTGGACTGACGAAGAGGAAAACGAATTATATGA
GATGA

TAZ1-CB-REC antisense
TCATCTCATATAATTCGTTTTCCTCTTCGTCAGTCCACTTCCGTCTCGTC
CTGTAGCCCTCGTACGGATTCCCCTGACTCCGTCTGGTCCCACTCCTGG

Plazmidová DNA bola vyizolovaná z bakteriálnej kultúry pomocou QIAprep® Spin 

Miniprep Kit (Qiagen). Plazmid bol linearizovaný restrikčnou endonukleázou XmnI 

a defosforylovaný antarktickou fosfatázou podľa odporúčaní priložených výrobcom (NEB).

Jednovláknové na 5′–konci fosforylované oligonukleotidy, slúžiace ako inzert, boli 

reasociované v zmesi s výslednými koncentráciami 20 μM sense a antisense vlákna, 10 mM 

Tris-HCl pH 7,5 a 40 mM NaCl. Zmes bola inkubovaná 10 minút pri 100°C a následne

chladená pri laboratórnej teplote. Ligácia linearizovaného vektora a inzertu bola uskutočnená 

T4 DNA ligázou s 5 molárnym nadbytkom inzertu podľa odporúčaní priložených výrobcom 

(NEB). DNA bola transformovaná elektroporáciou do kompetentných buniek Escherichia coli

DH5α. podľa štandardného protokolu [15]. Selekcia bola uskutočnená na pevných LB 
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médiach s pridaním ampicilínu (100 μg/ml). Vyizolovaná plazmidová DNA bola podrobená 

restrikčnej a sekvenačnej analýza na prítomnosť a správnu orientáciu, resp. sekvenciu inzertu.

Rekombinantné plazmidové DNA boli transformované do E. coli DH5α a E. coli

SURE. Bakteriálne kultúry boli rozrastené do OD600 = 0.5-0.6. Expresia rekombinantných 

proteínov bola indukovaná 1 mM IPTG 3 hodiny pri 37°C a 28°C. Bunkové lyzáty boli 

separované na polyakrylamidovom géli za denaturačných podmienok (SDS-PAGE) [16]. 

Následne boli proteíny prenesené na nitrocelulózovú membránu (SemiDry (Owl Scientific) 1 

hod pri 200 mA) a imunodetekcia bola uskutočnená s králičími primárnymi protilátkami proti 

MBP (NEB) a IgG anti-králičími sekundárnymi protilátkami konjugovanými s alkalickou 

fosfatázou (Sigma-Aldrich) [17].

Výsledky a diskusia

Sekvenciu pre predpokladanú regulačnú vlásenku (TAZ1-CB) a jej rekódovanú verziu

(TAZ1-CB-REC), sme vložili do unikátneho restrikčného miesta XmnI vektora pMAL-c2, 

ktorý má ORF pre MBP. V baktériach (E. coli DH5α a SURE) sme sledovali expresiu 

modifikovaného MBP-TAZ1-CB a MBP-TAZ1-CB-REC. Na detekciu potenciálnych dvoch 

foriem modifikovaného MBP sme uskutočnili Western blot, kde sme použili špecifické 

polyklonálne králičie protilátky pre MBP a hľadané proteíny sme vizualizovali pomocou 

sekundárnych anti-králičích protilátok konjugovaných s alkalickou fosfatázou. Očakávané 

molekulové hmotnosti MBP, MBP-TAZ1-CB a MBP-TAZ1-CB-REC sú zhrnuté v (Tab. 2).

Tab. 2: Molekulové hmotnosti plnej a skrátenej formy sledovaných proteínov MBP, MBP-TAZ1-CB a MBP-
TAZ1-CB-REC.

Proteín Plná forma [kDa] Skrátená forma [kDa]

MBP 50,9 -

MBP-TAZ1-CB/TAZ1-CB-REC 54,8 42,4-46

Nedetegovali sme dve formy rekombinantných MBP proteínov ani v E. coli DH5α ani 

v E. coli SURE (Ob. 2). Naše výsledky naznačujú, že predpokladaná sekvencia nie je 

dostatočne dlhá, alebo nezohráva nijakú rolu pri vzniku regulačnej RNA vlásenky. Tieto 

výsledky sú v rozpore s dátami obdobného experimentu, kde boli sekvencie TAZ1-CB

a TAZ1-CB-REC vkladané do otvoreného čítacieho rámca pre GST (glutatión-S-transferáza). 

V tomto prípade prítomnosť sekvencie TAZ1-CB viedla k vzniku dvoch foriem GST proteínu 

v E. coli SURE (S. Gunišová, nepublikované výsledky). Tieto rozdielne výsledky naznačujú, 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

52



že samotná sekvencia TAZ1-CB zohráva istú úlohu pri regulácii dĺžky proteínu, ale nie je 

úplná a zrejme záleží od sekvenčného kontextu, v ktorom sa nachádza.

Obr. 2: Western blot MBP, MBP-TAZ1-CB a MBP-TAZ1-CB-REC. Expresia génov bola indukovaná 1 mM 
IPTG 3 hodiny pri 37°C alebo 28°C v E. coli DH5α.

Záver

Pri snahe odhaliť mechanizmus vzniku skrátenej formy proteínu Taz1 prostredníctvom 

predpokladanej RNA regulačnej vlásenky, naše výsledky naznačujú, že sekvencia TAZ1-CB

vyplývajúca z in silico analýzy, nie je zodpovedná za vznik skrátenej formy proteínu 

v ľubovoľnom sekvenčnom kontexte. Preto bude potrebná analýza rozsiahlejšej oblasti

z otvoreného čítacieho rámca TAZ1.
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Funkčná analýza génu PGS1 v evolučne príbuzných kvasinkách

Candida glabrata a Saccharomyces cerevisiae
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Úvod a formulácia cieľa

Kardiolipín je anionický fosfolipid prítomný v tkanivách všetkých eukaryotických 

organizmov. Pretože je syntetizovaný a lokalizovaný takmer výlučne vo vnútornej 

mitochondriálnej membráne, je významným markerom pri štúdiu biogenézy mitochondrií. 

Primárna väzba kardiolipínu na vnútornú mitochondriálnu membránu poukazuje na jeho 

prvoradú úlohu v takých mitochondriálnych procesoch, akými sú bioenergetika, fyziológia 

a biogenéza mitochondrií [1]. Fyziologické a patologické poruchy biosyntézy kardiolipínu 

ovplyvňujú štruktúru a funkciu mitochondrií a v konečnom dôsledku aj prežitie samotnej 

bunky. Jeho neprítomnosť, zmeny v zložení acylových reťazcov a/alebo peroxidácia 

kardiolipínu sú asociované s nefunkčnosťou mitochondrií v rôznych tkanivách, čo má za 

následok navodenie patologických vzťahov akými sú napr. ischémia, hypotyroidizmus, 

stárnutie a zlyhanie srdca [2]. Poruchy v metabolizme kardiolipínu sú aj v pozadí vážneho 

ochorenia – Barthovho syndrómu, pre ktorý sú typické neutropénie, kardiomyopatie, atypické 

mitochondrie a nefunkčné respiračné reťazce [3]. Biosyntéza kardiolipínu je konzervovaný 

proces u eukaryotických organizmov, lokalizovaný výhradne v mitochondriách. Kľúčovú 

úlohu v tomto procese zohráva enzým fosfatidylglycerolfosfátsyntáza (PGPS), kódovaná 

génom PGS1. Gén PEL1/PGS1 a jeho mutácie sú najlepšie preštudované u nepatogénnej 

kvasinky Saccharomyces cerevisiae [4, 5, 6]. Mutantné bunky pel1/pgs1 sa vyznačujú 

pleiotropným fenotypom: sú termosenzitívne počas rastu na glukózovom médiu, nie sú 

schopné využívať nefermentovateľné zdroje uhlíka, majú zníženú respiračnú aktivitu, 

generačná doba mutantov je značne predĺžená (3,5 h), oproti štandardným bunkám majú 

zmenené zastúpenie fosfolipidov, pričom úplne postrádajú anionické fosfolipidy kardiolipín a 

fosfatidylglycerol a nie sú schopné prežívať cytoplazmové petite mutácie indukované 

etídiumbromidom [7, 5, 8]. Fenotyp porovnateľný s pleiotropným fenotypom pel1/pgs1 u S. 
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cerevisiae bol pozorovaný aj v mutantnom kmeni patogénnej kvasinky Candida glabrata

pgs1 [9]. Podobne, ako je tomu u S. cerevisiae, ani v prípade   C. glabrata prerušenie génu 

PGS1 nie je letálne, avšak mutácia pgs1 spôsobuje výrazné zvýšenie rezistencie tejto 

kvasinky voči flukonazolu [10].

Predkladaná práca nadväzuje na projekty dlhoročne riešené na Katedre mikrobiológie 

a virológie PRIF UK, zamerané na štúdium mutantov defektných v biosyntéze anionických 

fosfolipidov u kvasinky S. cerevisiae. Cieľom práce je odhalenie molekulárnej podstaty

mutácie pel1 a analýza schopnosti génov ScPGS1 a CgPGS1 komplementovať príslušné 

mutácie v heterologickom pozadí.

Materiál a metódy

Použité mikroorganizmy

C. glabrata BG2 (prototrof); BG14 (ura3::Tn903Neor); Cgpgs1 (pgs1::Tn903Neor) 

10 KAur; Cgpgs1-U (pgs1::Tn903Neor, ura3); S. cerevisiae DW4-2A (MATα ade ura3-1 

trp1-1 his3-11 leu2 pel1) [7, 11], FY1679-28C (MATa ura3-52 trp1-63 leu2-1 his3-200) 12,

Escherichia coli XL1-Blue (recA1, endA1, hsdR17, (rK-, mK-), supE44, thi-1L, gyrA96, 

relA1, lac, F-, proAB, lacqZ, dM15, Tn10 ( tetr ))

Použité plazmidy a vektory

pCgACU-5 (CgARS, CgCEN, CgURA3, AmpR) [13], pCgACU5-CgPGS1, YEp352-

PEL1 [7], pFL38

Etídiumbromidová mutagenéza

Respiračne deficitné petite mutanty príslušných kmeňov boli pripravené pomocou 

mutagenézy etídiumbromidom (EtBr, 25 g/ml) v tekutom YPD médium [14].

Transformácia kvasiniek

Transformácia kvasiniek S. cerevisiae a C. glabrata bola uskutočnená modifikovanou 

lítium-acetátovou metódou [13].

PCR amplifikácia a DNA sekvenácia

Primery použité na amplifikáciu alely pel1 mutanta S. cerevisiae DW4-2A:

F1: 5´- ATATCAAGCTTTAATGACGACTCGTTTGCTCC - 3´

R1: 5´- TATAGGATCCGCTCAATTCTCTACCTTAATGGC - 3´

Primery použité na sekvenáciu amplikónu pel1 alely mutanta DW4-2A:

F1: 5´- ATATCAAGCTTTAATGACGACTCGTTTGCTCC - 3´

R1: 5´- TATAGGATCCGCTCAATTCTCTACCTTAATGGC - 3´
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R2: 5´- TGATGAGACGCCCTTTGATTGGT - 3´

R3: 5´- GGCTCCCGAAAGAATGACCTCG - 3´

Stanovenie hydrofobicity bunkového povrchu

Hydrofobicita bunkového povrchu sa u kmeňov C. glabrata stanovila modifikovanou 

metódou podľa postupu Klotz et al. (1985) [15].

Stanovenie schopnosti tvoriť biofilm

Pri stanovení schopnosti vybraných klinických izolátov tvoriť biofilm sa použila 

modifikovaná metóda podľa Li et al. (2003) [16].

Výsledky a diskusia

Gén PEL1/PGS1 kvasinky S. cerevisiae, kódujúci fosfatidylglycerolfosfátsyntázu, 

kľúčový enzým v biosyntetickej dráhe kardiolipínu, je lokalizovaný na ľavom ramene 

chromozómu III, medzi génom LEU2 a centromérou CEN3 [17]. Mutácia v tomto géne, 

majúca za následok pleiotropný fenotyp kvasiniek, nebola dosiaľ molekulárne 

charakterizovaná. Za účelom identifikovať molekulárnu podstatu tejto mutácie, bola alela pel1

kmeňa S. cerevisiae DW4-2A amplifikovaná metódou PCR a amplikóny troch nezávislých 

PCR reakcií boli podrobené sekvenčnej analýze, ktorá odhalila substitúciu G1387A, čo viedlo 

k aminokyselinovej substitúcii Glu463Lys v mutantnom Pgs1p. Substituovaná aminokyselina 

sa na základe in silico analýzy viacerých fungálnych fosfatidylglycerolfosfátsyntáz, nachádza 

vo vysoko konzervovanom C-terminálnom konci proteínu. Podľa výsledkov programu 

PREDATOR určeného na predikciu sekundárnych štruktúr proteínov, môže mať substitúcia 

Glu463Lys za následok aj zmenu sekundárnej štruktúry mutantného proteínu Pel1p (Obr. 1) 

[18].

C. glabrata predstavuje druh, ktorý je evolučne príbuznejší k S. cerevisiae ako 

k ostatným zástupcom rodu Candida, preto sa očakáva  vysoký stupeň konzervovanosti 

niektorých častí genómu S. cerevisiae a C. glabrata. Gén CgPGS1 vykazuje 61,3% identitu 

nukleotidovej a 55,17% identitu aminokyselinovej sekvencie s génom PGS1 S. cerevisiae. 

47,4% identitu zdieľajú aj promótory génov CgPGS1 a ScPGS1. Na základe tejto podobnosti 

medzi génmi CgPGS1 a ScPGS1 a ich promótormi, sa dá predpokladať, že oba gény by boli 

schopné exprimovať sa a navzájom sa komplementovať v heterologickom systéme. V snahe 

potvrdiť tento predpoklad a stanoviť biologickú funkciu produktu génu PGS1 v rôznom 

genetickom pozadí, bol gén CgPGS1 subklonovaný do vektora pFL38 a vzniknutý plazmid 

pFL-38-CgPGS1 sa použil na transformáciu mutantného kmeňa S. cerevisiae DW4-2A.
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Obr. 1: Predpokladaná sekundárna štruktúra štandardného a mutantného proteínu Pel1p. Modré stĺpce 
predstavujú -helixy (h), červené predĺžené vlákno  (e) a zvyšok náhodné vinutie (c).

Podobným spôsobom bol subklonovaný gén ScPGS1 do vektora pCgACU5 a plazmid 

pCgACU5-ScPGS1 sa použil na transformáciu kmeňa C. glabrata Cgpgs1Δ–U. Oba gény –

ScPGS1 aj CgPGS1 boli v heterologických mutantných hostiteľských kmeňoch plne funkčné a

komplementovali pleiotropný fenotyp mutácie: transformanty boli schopné rásť pri zvýšenej 

teplote, boli schopné využívať nefermentovateľné substráty ako zdroj uhlíka a energie a po 

etídiumbromidovej mutagenéze tvorili na YPD médiu petite kolónie (Obr. 2). Tieto výsledky 

potvrdzujú, že biochemické dráhy zahrnuté v biosyntéze anionických fosfolipidov sú 

u kvasiniek konzervované.

C. glabrata sa ako oportúnny fungálny patogén vyznačuje viacerými faktormi 

virulencie, medzi ktoré patrí aj hydrofobicita bunkového povrchu a tvorba biofilmu [19]. 

Analýza hydrofobicity buniek odhalila zvýšenú hydrofobicitu mutantného kmeňa CgpgslΔ 

oproti štandardnému kmeňu BG2. Hoci v prípade druhu C. albicans hydrofobicita povrchu 

buniek koreluje s tvorbou biofilmu [16], v prípade mutanta CgpgslΔ bola tvorba biofilmu 

výrazne znížená (p < 0,05) (Tab. 1). Deficiencia v anionických fosfolipidoch kvasinky C. 

glabrata vplýva na zvýšenie hydrofobicity ako virulenčného faktora. 
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Obr. 2: Rast na pevných médiách, stanovenie termosenzitivity a schopnosti prežívať etídiumbromidovú 
mutagenézu u štandardných kmeňov, pel1/pgs1 mutantných kmeňov a ich transformantov obsahujúcich 
heterologický gén PGS1 prítomný na plazmide. A – S. cerevisiae; B – C. glabrata.

Tab. 1: Hydrofobicita bunkového povrchu (CSH) a tvorba biofilmu v mutantnom kmeni Cgpgs1. Výsledky
predstavujú priemerné hodnoty 5 meraní so štandardnou odchýlkou.

Kmeň CSH (%) Tvorba biofilmu
XTT (A490) CV (A570)

BG2 8.32 ± 3.93 1.01 ± 0.16 0.24 ± 0.08
Cgpgs1 18.11 ± 7.00a   0.49 ± 0.06a 0.09 ± 0.04a

Cgpgs1+ 
pCgACU5-PGS1

7.26 ± 2.94 0.75 ± 0.16 0.19 ± 0.09
ap < 0.05

Záver

Výsledky práce ukázali, že bodová mutácia G1387A v géne PEL1/PGS1 a následná 

substitúcia aminokyseliny Glu463Lys v proteíne Pel1p vedie k deficiencii bunky na anionické 

fosfolipidy a k pleiotropnému fenotypu. Gény CgPGS1 a ScPGS1 sú evolučne vysoko 

konzervované a schopné komplementovať mutáciu v tomto géne v heterologickom 

hostiteľskom kmeni kvasiniek. Delécia génu CgPGS1 má za následok zmenu v expresii 

faktorov virulencie, čo poukazuje na  vzťah medzi virulenciou a deficienciou na anionické 

fosfolipidy v patogénnych kmeňoch kvasiniek C. glabrata.
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+ pFL38-pCgPGS1
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Úvod a formulácia cieľa

Hypertenzia patrí v súčasnosti k najzávažnejším civilizačným ochoreniam s vysokým 

výskytom v modernej spoločnosti. Liečba hypertenzie nie je primerane efektívna a hľadajú sa 

nové prístupy, medzi ktoré patrí aj využitie melatonínu [8]. Melatonín je hormón 

produkovaný epifýzou s maximom biosyntézy v noci. Moduluje množstvo funkcií v 

organizme a môže ovplyvňovať aj tlak krvi (TK). U pacientov s esenciálnou hypertenziou 

opakované podávanie melatonínu pred spánkom signifikantne znížilo systolický aj diastolický 

nočný TK bez vplyvu na frekvenciu srdca [7]. Predstava o využití melatonínu pri liečbe 

hypertenzie u ľudí je založená na štúdiách na animálnych modeloch hypertenzie. U spontánne 

hypertenzívnych potkanov (SHR) exogénne podaný melatonín signifikantne znižuje TK [3,6]. 

V plazme hypertenzívnych jedincov boli zistené znížené koncentrácie melatonínu, čo taktiež 

napovedá zapojeniu melatonínu do regulácie TK [4].

Účinok melatonínu je sprostredkovaný najmä cez membránové receptory, ktoré môžu 

byť hypertenziou ovplyvnené. Preto cieľom našej práce bolo analyzovať expresiu 

a lokalizáciu melatonínových receptorov typu 1 a 2 v aorte SHR potkanov.

Materiál a metódy

Na prvý pokus sme použili osem dospelých samcov potkanov SHR a Wistar (Anlab 

Praha, Česká republika). V druhom pokuse sme použili šesť dospelých samíc potkanov SHR 

a Wistar (Ústav experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave, pracovisko Dobrá Voda). 

Pred pokusom sa všetky zvieratá adaptovali týždeň na podmienky experimentálneho 

zverinca so štandardným svetelným režimom (12h svetlo : 12h tma) a voľným prístupom 
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k vode a potrave. Priemerná hmotnosť potkanov v prvom pokuse bola 505,0  20,2 g (Wistar) 

a 304,8  8,6 g (SHR). V druhom pokuse bola hmotnosť pred odberom 253,3  11,7 g 

(Wistar) a 264,0  3,6 g (SHR). Zvieratá sme dekapitovali po celkovej anestéze oxidom 

uhličitým a odobrali sme aorty. V prvom pokuse sme aorty ihneď zamrazili v tekutom dusíku 

a až do analýzy denzity proteínov uskladnili pri -80ºC. V druhom pokuse sme aorty fixovali 

na imunohistochemické stanovenia.

V prvom pokuse sme metódou Western blot stanovili denzitu melatonínových 

receptorov v aorte. Tkanivo sme najprv zhomogenizovali v homogenizačnom pufri (0,3 M 

sacharóza, 20 mM Tris, inhibítor proteáz (Sigma, USA)), odmerali množstvo proteínov a po 

krátkej denaturácii (95ºC) sme vzorky naniesli na vertikálnu elektroforézu (Owl Separation 

Systems, USA) v množstve 50 μg. Proteíny vo vzorkách sa pôsobením konštantného napätia 

120V rozdelili v PAGE-géli podľa molekulovej hmotnosti a následne sme ich elektrickým 

prúdom preniesli na nitrocelulózovú membránu (Amersham, USA). Membránu s prenesenými 

proteínmi sme inkubovali v primárnej protilátke viažucej sa na melatonínové receptory MT1 a 

MT2 (1:500, sc-13186, sc-13177; Santa Cruz Biotechnology, USA). Po prepláchnutí sme 

membránu inkubovali v sekundárnej protilátke rozoznávajúcej primárnu protilátku (1:1000, 

sc-2020; Santa Cruz Biotechnology, USA) a receptory označené protilátkami sme 

vizualizovali pomocou detekčných chemiluminiscenčných roztokov. Signál sme zachytili na 

film a denzitometricky vyhodnotili pomocou softvéru Quantity One (Bio-Rad, USA). Kvôli 

normalizácii získaných dát sme každú membránu rovnakým spôsobom inkubovali v primárnej 

protilátke voči glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáze (1:1000, MAB374; GAPDH, Millipore, 

USA) a následne kompatibilnej sekundárnej protilátke (1:1000, #7076; Cell signaling, USA). 

Optickú denzitu signálu MT receptorov na mm2 sme vyjadrili v pomere k optickej denzite 

GAPDH na mm2, čím sme získali normalizované hodnoty expresie MT receptorov.

V druhom pokuse sme aorty po vybratí nastrihali na 3 mm krúžky a nechali fixovať 

cez noc pri 4°C vo fixačnom činidle (4% paraformaldehyd). Na druhý deň sme kúsky aort 

inkubovali v kryoprotektante (1,1 M sacharóza) cez noc pri 4°C. Na tretí deň sme vzorky 

preniesli do roztoku Tissue-Tek (Sakura Finetek, USA) a uskladnili pri –80°C. Z takto 

pripraveného tkaniva sme na kryostate (Heidelberg, Nemecko) pripravili 6-8 μm� rezy. Rezy

sme permeabilizovali inkubáciou vo fosfátovom tlmivom roztoku (PBS + 1% hovädzí sérový 

albumín a 0,05% saponín) a následne sme inkubovali v roztoku primárnej protilátky voči MT1 

(1:50), MT2 (1:100) a endotelovému markeru Pecam-1 (1:250, sc-28188; Santa Cruz 
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Biotechnology, USA). Po prepláchnutí sme rezy inkubovali v roztoku fluorescenčne značenej 

sekundárnej protilátky (1:1000, A-11004, A-11008; Invitrogen, USA) rozoznávajúcej 

primárnu protilátku. V ďalšom kroku sme podložné sklíčka s rezmi inkubovali v roztoku 

obsahujúcom farbičku farbiacu bunkové jadrá (Sigma, USA). Na rez sme po prepláchnutí 

kvapli kvapku zalievacieho média (Mowiol; Calbiochem, Veľká Británia), prikryli krycím 

sklíčkom a po stuhnutí pozorovali pod konfokálnym mikroskopom (PerkinElmer, USA).

Výsledky a diskusia

V aorte kontrolných i SHR potkanov sme pomocou metódy Western blot potvrdili 

prítomnosť glykozylovanej formy melatonínových receptorov typu 1 a 2 (obr. 1). Naše 

zistenia sú v súlade s pozorovaniami v bunkovej línii HEK 293 transfekovanej ľudskými MT1

receptormi, kde autori pozorovali prítomnosť glykozylovanej formy MT1 receptorov 

s molekulovou hmotnosťou približne 60 kDa [1]. V expresii proteínu MT1 sme zaznamenali 

signifikantné rozdiely medzi kontrolnými a SHR potkanmi, denzita MT1 bola u SHR 

potkanov signifikantne nižšia ako u kontrolných (P<0,01). Rovnako v denzite MT2 receptorov 

sme zistili signifikantne nižšiu expresiu proteínov u SHR potkanov v porovnaní s kontrolou 

(P<0,05). Naše výsledky sú prvým nálezom proteínov melatonínových receptorov v aorte 

potkana a sú v súlade s pozorovaniami v chvostovej artérii SHR potkanov, kde z väzobnej 

štúdie vyplýva, že s pribúdajúcim vekom dochádza u SHR potkanov k výraznejšiemu 

znižovaniu väzobných miest pre melatonín v porovnaní s normotenzívnymi potkanmi [9].

A B

                 

           MT1                       MT2           

         GAPDH                        GAPDH      

Obr. 1: Expresia melatonínových receptorov MT1 (A) a MT2 (B) v aorte kontrolných (□) a SHR (■) potkanov 
normalizovaná vzhľadom na expresiu GAPDH. V spodnej časti obrázku sú umiestnené reprezentatívne výsledky 
Western blotu. Výsledky sú udávané ako podiel priemerov nameranej optickej denzity na mm2  SEM (n=4), 
**P<0,01; *P<0,05 oproti kontrole.
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Na rezoch aorty sme zaznamenali u SHR potkanov signifikantne väčšiu hrúbku cievnej 

steny (endotel a média) v porovnaní s kontrolnými (kontrola: 112,3  9,2 μm; SHR: 155,6 

5,6 μm, P<0,05). Naše výsledky sú v zhode so zisteniami autorov Folkow a kol. [2], ktorí ako 

prví pozorovali hypertrofiu cievnej steny v aorte SHR potkanov.

Obr. 2: Imunofluorescenčné značenie proteínov melatonínových receptorov MT1 na rezoch aorty kontrolných 
(ľavý stĺpec) a SHR potkanov (pravý stĺpec). MT1 predstavuje farbenie melatonínových receptorov typu 1, 
Pecam-1 farbí endotelové bunky a Draq5 bunkové jadrá. Veľká šípka označuje endotel, malé šípky farbenie MT1

receptorov v médii. Mierka zodpovedá 10 μm. 
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Pomocou imunohistochémie sme za použitia konfokálneho mikroskopu analyzovali 

expresiu melatonínových receptorov MT1 a MT2 v aorte kontrolných a SHR potkanov.

Obr. 3: Imunofluorescenčné značenie proteínov melatonínových receptorov MT2 na rezoch aorty kontrolných 
(ľavý stĺpec) a SHR potkanov (pravý stĺpec). MT2 predstavuje farbenie melatonínových receptorov typu 2, 
Pecam-1 farbí endotelové bunky a Draq5 bunkové jadrá. Veľká šípka označuje endotel, malé šípky farbenie MT2

receptorov v médii. Mierka zodpovedá 10 μm. 
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MT1 receptory boli lokalizované predovšetkým v endotelovej vrstve, menej v médii 

a adventícii a nezaznamenali sme pri nich významné rozdiely medzi kontrolnými a SHR 

potkanmi (obr. 2). MT2 receptory sme pozorovali hlavne v endoteli, čiastočne aj v médii 

a adventícii. Expresia MT2 receptorov tiež nevykazovala rozdiely medzi kontrolnými a SHR 

potkanmi (obr. 3). Lokalizácia receptorov v našom pokuse korešponduje s literárnymi údajmi 

z in situ hybridizácie rezov kaudálnej artérie potkana, kde podtyp Mt1 zaznamenali najmä 

v svalovej vrstve (média  endotel  adventícia) a podtypu Mt2 vo všetkých vrstvách ciev 

rovnomerne [5]. Rozdiely vo výsledkoch Western blotu a imunohistochémie sú 

pravdepodobne spôsobené hypertrofiou cievnej steny aorty SHR, čo má za následok zmenený 

pomer endotelu (najvyššia expresia MT receptorov) k celkovej hrúbke cievnej steny, a tým aj 

rozdiely v denzite receptorov.

Záver

Proteíny melatonínových receptorov vykazovali signifikantne nižšiu expresiu MT1

a MT2 v aorte SHR potkanov v porovnaní s kontrolami. Imunohistochemicky sme v aorte 

potkana lokalizovali MT1 a MT2 receptory predovšetkým v endoteli, v menšej miere aj 

v adventícii a médii. Prítomnosť melatonínových receptorov v aorte a ich nižšia expresia 

u hypertenzívnych SHR potkanov indikujú ich možné zapojenie v regulácii tlaku krvi.
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Úvod a formulácia cieľa

V rámci výskumu ekológie spoločenstiev sú často prezentované práce týkajúce sa 

vzťahu medzi druhmi a ich životným prostredím, z hľadiska druhového zloženia spoločenstva 

a asociácie s environmentálnymi premennými prostredia [1]. Bentické bezstavovce sú citlivé k 

charakteristikám vodných habitatov, vrátane premenných ako teplota, kyslíkovým režimom, 

svetlom, hĺbkou, substrátom, prúdivosťou toku [2]. Zmeny v environmentálnych faktoroch 

vedú k zmenám štruktúry bentických spoločenstiev [3]. Zloženie spoločenstva, abundancia a 

distribúcia jednotlivých druhov pijavíc v profile tokov môže byť výrazne ovplyvnená 

vzťahom k fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom prostredia tokov [4]. 

Cieľom nášho výskumu je priniesť poznatky o hirudofaune povodia Hronu a Rimavy, 

distribúcii druhov v pozdĺžnom profile povodí v asociácii s environmentálnymi premennými 

prostredia.

Materiál a metódy

Povodia Hronu a Rimavy 

(obr. 1) sú v severnej časti oddelené 

pohorím Veporské vrchy. V južnej 

časti vstupuje medzi povodia 

Hronu a Rimavy povodie Ipľa. 

Celková plocha povodia rieky Hron 

je 5454 km2. Povodie rieky Rimavy 

tvorí čiastkové povodie rieky 

Slanej. Celková plocha povodia 

predstavuje 1379 km2.

Výskum ekológie pijavíc v povodiach Hrona a Rimavy bol realizovaný v rokoch 2006 

Obr. 1: Mapa povodia Hronu a Rimavy.
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a 2007. V longitudinálnych profiloch tokov Hron, Rimava a v ich náhodne vybraných 

prítokoch bol počas roku 2006 (oktober) a 2007 (máj) vykonaný výskum pijavíc s ohľadom na 

ich výskyt, denzitu a distrbúciu. V povodí Rimavy vzorkovací interval medzi dvomi

odberovými úsekmi predstavoval 5 až 10 km. V povodí Hrona sa interval medzi dvomi 

odberovými miestami pohyboval od 10 do 20 km. V povodí Rimavy bolo ovzorkovaných 43 

profilov, z toho 17 priamo na Rimave a zvyšných 26 profilov na prítokoch. V povodí Hronu 

bolo ovzorkovaných 58 profilov. 20 profilov bolo na Hrone a 38 na prítokoch. Vzorky pijavíc 

boli odoberané individuálnym zberom jedincov priamo z kameňov v toku vždy z plochy 1 m2. 

Analyzované fyzikálne, chemické a biologické parametre vody boli získané z monitorovacích 

staníc SHMÚ a na lokalitách bez monitoringu SHMÚ boli niektoré základné fyzikálno-

chemické parametre vody merané prístrojom ALMEMO® 2290-4. Distribúcia pijavíc v povodí 

Hrona a Rimavy vzhľadom k environmentálnym parametrom prostredia na skúmaných 

lokalitách bola testovaná Kanonickou korespodenčnou analýzou [5].

Výsledky

V povodí Hronu a Rimavy sme spolu zistili spolu 11 druhov pijavíc, z ktorých 6 

druhov bolo spoločných pre obidve povodia. V Hrone a v jeho prítokoch sme zistili 9 druhov, 

kým v Rimave a jej prítokoch bolo determinovaných 7 druhov pijavíc. V tabuľke 1 je 

zobrazené percentuálne zastúpenie druhov v hlavných tokoch povodí a ich prítokov.

Tab. 1: Percentuálne zastúpenie taxónov v hlavných  tokoch povodí a ich prítokoch.
druhy Hron prítoky Rimava prítoky
Pisciola geometra (Linnaeus, 1761) - - 1,2 -
Theromyzon tessulatum (O.F.Müller, 1774) - 0,5 - -
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) 9,7 15,5 4,5 4,7
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) 2,6 1,4 4,1 5,2
Glossiphonia nebulosa (Kalbe, 1964) - 4,6 - -
Hemiclepsis marginata (O.F.Müller, 1774) - - - 1,0
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) 61,0 23,8 52,7 14,7
Erpobdella vilnensis (Liskiewicz, 1925) 25,8 52,3 36,0 74,5
Erpobdella nigricollis (Brandes, 1900) 0,5 0,4 1,4 -
Dina lineate (O.F.Müller, 1774) 1,0 - - -
Trocheta cylindrica (Gedroyc, 1913) - 1,4 - -

Z výsledkov PCA analýzy fyzikálne- chemických parametrov vody pozdĺžnom profile 

Hronu možeme vidieť, že prvá os je silne asociovaná s nadmorskou výškou, kým druhá os 

koreluje s nasýtením vody kyslíkom (obr.1). Pri pohľade na jednotlivé parametre vody 

v longitudinálnom profile toku možno vidieť, že pri stúpajúcej nadmorskej výške toku značne 
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vzrastá obsah kyslíku vo vode. Na strednom úseku Hronu výrazne vzrastá obsah 

fosforečnanov, čo je zapríčinené zvýšenou eutrofizáciou toku hlavne pod mestskými 

aglomeráciami Brezno, Banská Bystrica a Zvolen. V dolnom úseku Hronu nastáva výrazný 

vzostup obsahu dusičnanov a konduktivity.

Obr. 1: PCA analýza environmentálnych premenných v pozdĺžnom profile Hronu

Smerom od prameňa až po stredný úsek Hronu sme zaznamenali postupný vzostup 

denzity a druhovej diverzity pijavíc s následným poklesom týchto parametrov v dolnom úseku

Hronu. Od epiritrálového úseku Hronu až po hyporitrál dominuje v spoločenstve druh E. 

vilnensis. V hyporitrály sa v spoločenstve objavuje E. octoculata.  V strednom úseku 

(hyporitál, apipotamal A) vzrastá v spoločenstve denzita E. octoculata a vzrastá abundancia 

druhov H. stagnalis a G. complanata. Na obr. 2 sú faktorovou analýzou oddelené prítoky 

horného, stredného, dolného Hronu a samotný Hron a druhy, ktorými sú tieto toky 

determinované. Najvyššia denzita pijavíc bola zaznamenaná v strednom úseku Hronu – pod 

Banskou Bystricou (Vlkanová) a pod Zvolenom (Budča). V odberovom profile Vlkanová sme 

zaznamenali priemernú denzitu 132 ind..m-2. V tomto úseku dominovali druhy E. octoculata

(62%) a E. vilnensis (30%). Recendentne taxocenózu dopĺňali druhy H. stagnalis a

Glossiphonia complanata. V odberovom mieste Budča početnosť taxocenózy dosahuje 239 

ind.m-2.

Z PCA (obr. 3) analýzy  environmentálnych premenných toku Rimava opäť možno 

dedukovať podobný záver ako pri Hrone. V dolnom úseku strednom a dolnom úseku vzrastá 

obsah dusičnanov a klesá obsah a koncentrácia kyslíka. Obsah fosforečnanov mierne vzrastá 
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v Rimavskej Sobote a Hnúšti.

Obr. 2: Faktorová analýza determinujúca taxonóny na základe, ktorých sa navzájom oddelili prítoky v hornom, 
strednom, dolnom úseku Hrona a samotný Hron. prítoky hor. Hrona -     , prítoky stredného Hrona -      , prítoky 
dolného Hrona -    . Hron - X , cenntroidy -      .

Obr. 3: PCA analýza environmentálnych premenných v pozdĺžnom profile Rimavy

V hornom úseku Rimavy (Tisovec až Rimavská Baňa) sme zaznamenali pomerne 

nízku denzitu pijavíc E. vilnensis (5 až 10 ind./m2), ostatné druhy tu absentovali. Vzrastu 

denzity a druhovej diverzity dochádza na strednom úseku (Rimavská Baňa). Dominantná druh 

spoločenstva je E. vilnensis. Subdominantne je tu prítomný druh E. octoculata a G. 

complanata. Najvyššia početnosť a diverzita pijavíc bola zaznamenaná na profile v Rimavskej 
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Sobote. Eudominantným druhom taxocenózy je E. octoculata s početnosťou 125 ind./m2. 

Subdominatne a recendentne sú v společenstve prítomné druhy H. stagnalis, G. complanata, 

P. geometra. Dolný úsek Rimavy je charakteristický pomerne nízkou denzitou pijavíc 

s dominancou druhov E. octoculata a E. nigricollis. Štruktúra spoločenstiev pijavíc horných, 

dolných prítokoch Rimavy a samotnej Rimavy je zobrazená na obr. 4.

Obr. 4: Faktorová analýza determinujúca taxonóny na základe, ktorých sa navzájom oddelili prítoky v hornom, 
dolnom úseku Rimavy a samotná Rimava. Prítoky hor. Rimavy -     , prítoky dolného Rimavy -       , Rimava – X,  
cenntroidy -      .

Diskusia

Podobná distribúcia druhov pijavíc, ako sme pozorovali v povodí Hrona a Rimavy 

bola zistená v práci [6] a [7]. V povodí Hronu sa však vertikálna distribúcia druhu H. 

stagnalis posúva aj do vyššej nadmorskej výšky. Zvýšenie kvantity a druhovej diverzity 

pijavíc v znečistených úsekoch obidvoch povodí súvisí so zvýšenými trofickými 

podmienkami. Prejavuje sa to hlavne v rozvoji detritofágnych a saprofágnych organizmov 

(niteniek a lariev pakomárov), ktoré tvoria dominantnú zložku potravnej skladby pijavíc [9]

a tým nepriamo ovplyvňujú abundanciu pijavíc. Kvantita a druhová diverzita pijavíc narastá 

až do α-mezosapróbneho stupňa, následne klesá druhová diverzita a rastie početnosť jedincov 

jednej populácie [10]. Tento trend sa prejavil aj pri našom výskume, kde stredné úseky pod 

mestskými aglomeráciami odpovedajú β-mezosaprobite až α-mezosaprobite [12]. V úsekoch, 

kde je zaznamenaná najhoršia kvalita vody, dosahuje E. octoculata najvyššiu abundanciu [7]. 

V našom prípade taktiež jedince druhu E. octoculata nadobúdali maximálne denzity pri 
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najhoršej kvalite vody, kým v horných úsekoch tokov pri zvýšenom zaťažení toku 

eutrofizáciou uvedené tvrdenie platí pre druh E. vilnensis.

Záver

V uvedených povodiach sme spolu zaznamenali 11 taxónov pijavíc (Hron - 9 druhov,

Rimava - 7 druhov). Kvantita jedincov a diverzita spoločenstva vzrastala so zvyšujúcou sa 

eutrofizácou toku. Dominantým druhom spoločenstva horných úsekov tokov bol druh E. 

vilnensis, v stredných a dolných úsekoch bol eudominantným druhom spoločenstva E. 

octoculata.
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Introduction and objectives

Sexual plant reproduction depends on the production and differentiation of functional 

gametes by the haploid gametophyte generation. We have a very limited understanding of the 

regulatory mechanisms that have evolved to specify the gametophytic developmental 

programs. To unravel such mechanisms, it is necessary to identify transcription factors that are 

part of such haploid regulatory networks. Here we focus on bZIP transcription factors playing 

critical roles in plants, animals and other kingdoms.

Previous genome-wide transcriptomic studies have led to the identification of 608 

putative transcription factor (TF) genes active in at least one stage of male gametophyte 

development in Arabidopsis [1]. Of these 608 genes are expressed during male gametophyte 

development with 54 genes (15.7 %) showing specific or preferential pollen-specific pattern. 

These genes represented candidates for transcriptional regulators of male gametophyte 

development. In a previous screens for phenotypic defects, we identified several transcription 

factor genes potentially involved in regulation of male gametophyte development and most 

promising candidate was found to be AtbZIP34 encoding a basic leucine zipper family of 

transcription factors. Basic leucine zipper (bZIP) proteins represent an exclusively eukaryotic 

class of enhancer-type transcription factors that are known to regulate many critical processes. 
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In plants, bZIP factors have been shown to have important roles in organ and tissue 

differentiation, photomorphogenesis, cell elongation, nitrogen/carbon balance control, energy 

metabolism, hormone and sugar signaling, flower maturation, seed development and pathogen 

defence [2-5].

The main objective of proposed research was to characterise the role of bZIP34  

transcription factor in pollen maturation. The main objective of the presented section were 

achieved through: 

1. Cytological observations; light and fluorescent microscopy observations and both 

scanning and transmission electron microscopy was employed in order to visualise possible 

defects in cell wall formation and membrane structuring and other ultrastructural 

malformations. 

2. Transmission analyses; transmission efficiency of mutant allele through both male 

and female gametophytes. Segregation ratio distortion was calculated.

3. Expression pattern of AtbZIP34 gene. AtbZIP34 promoter phusion with GUS and 

GFP marker genes in Gateway system. 

4. Pollen tubes growth tests in vitro and in vivo.

Materials and methods

As described in „Results“

Results

1a. Cytological analyses – bright field & fluorescent microscopy

Pollen produced by homozygous plants showed characteristic phenotypic defects under 

bright field and fluorescence microscopy. atbzip34 pollen contained characteristic cytoplasmic 

inclusions evoking lipid or oil bodies. This fraction of tricellular pollen contained also 

malformed or displaced male germ units, often with unusual vegetative nuclei. These nuclei 

were larger and more diffuse than in wt. Taken together, the majority of pollen grains 

exhibiting phenotypic abnormalities were tricellular and these were smaller in diameter than 

wt pollen.

1b. Cytological analyses – electron microscopy

Scanning electron microscopy revealed aberrant exine patterning, which appeared as 

regions of collapsed baculae and tecta together with areas with extra material deposited onto 

them. This phenotype was observed in all atbzip34 pollen grains. There were no significant 
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differences in the frequency of exine patterning defects in wt pollen and pollen from 

heterozygous atbzip34 plants indicating a sporophytic control of exine patterning defects.

Transmission electron microscopy showed that mature atbzip34 pollen possessed a 

characteristic wrinkled intine, which in wt is smooth and closely connected to the inner side of 

nexine. Mutant pollen also showed sparse and deformed baculae and tecta. Moreover, there 

were differences in endomembrane systems together with the appearance of dense round 

inclusions. Their structure and co-localisation with rough ER correspond to lipid bodies that 

are formed during pollen maturation [6,7]. Lipid bodies were also more numerous in atbzip34 

pollen grains and localized in clusters in a cortical regions of the vegetative cell cytoplasm. In 

wt pollen, lipid bodies were enclosed by one to mostly several layers of rough endoplasmic 

reticulum. However, more than one ER layer surrounding lipid bodies was rare in atbzip34 

pollen and often no surrounding ER was present.

2. Transmission analyses

The transmission efficiency of mutant alleles and segregation ratio was examined. 

Heterozygous atbzip34 plants were allowed to self–fertilize and seeds were sown onto 

kanamycin-containing plates. A non-Mendelian segregation ratio 1.87:1 (R:S) was observed 

among self progeny (n = 448) indicating reduced gametophytic transmission. Similar analysis 

of progeny from reciprocal crosses demonstrated that both gametophytes were affected. 

Gametophytic transmission of atbzip34 is reduced by 34% through the male and 45% through 

the female compared with the wild type AtbZIP34 allele.

3. Expression pattern of AtbZIP34

Further analyses of transcriptomic data including reproductive organs revealed that 

At2g42380 was active in the second and third whorls of stage 15 flowers [16]. RT-PCR has 

confirmed this expression pattern in mature pollen and flowers and showed weak expression 

in bicellular pollen. The expression pattern of AtbZIP34 was further investigated in transgenic 

plants harbouring the AtbZIP34 promoter fused to the eGFP:GUS reporter. GUS assay 

confirmed previously investigated expression pattern by RT-PCR together with transcriptomic 

data that AtbZIP34 represents a late pollen-enriched transcription factor.

4. Pollen tubes growth test

The in vitro germination rate of mutant atbzip34 pollen was reduced by 58% compared 

to that of wt pollen. In vivo pollen tubes growth tests confirmed slower growth rate of 

atbzip34 mutant pollen tubes to the embryo sac when compared to wt.
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Discussion

We have functionally characterized the role of transcription factor AtbZIP34 in male 

gametophyte development. Characteristic phenotypic and genetic transmission defects provide 

several lines of evidence that regulatory function of this TF is likely to be complex during 

male gametophyte development. Exine pattern malformations were not the only, but most 

obvious phenotypic defects observed in atbzip34 pollen.

A number of mutants have been characterized in Arabidopsis showing defects in exine 

structure and sporopollenin deposition that often lead to pollen abortion and male sterility:

dex1; [8], ms2; [9], nef1; [10], tde1; [11], rpg1; [12]. Some of these pollen wall mutants

affected callose accumulation calS5; [13],[14], or wax biosynthesis flp1/cer3-7;[15]. Mutant 

atbzip34 pollen is distinguished by the characteristic wrinkled nexine and rare and deformed 

baculae and tecta, and that it does not lead to high levels of pollen abortion or male sterility.

Conclusion

Pollen-expressed transcription factor AtbZIP34 has multiple roles in development of 

reproductive tissues in Arabidopsis. Characteristic phenotypic and genetic transmission 

defects showed it‘s important role in terms of correct assessment of pollen wall during male 

gametophyte development. Defects in pollen tubes growth tests suggest involvement of this 

TF also during progamic phase.
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Úvod a formulácia cieľa

V ére narastajúceho počtu imunokompromitovaných pacientov predstavujú infekcie 

vyvolané rezistentnými oportúnnymi patogénmi závažný terapeutický problém. Nemalou 

mierou sa na nich podieľajú patogénne huby. Až 80% všetkých fungálnych infekcií je 

spôsobených kvasinkami. Zo skupiny druhov non-albicans je najfrekventovanejším izolátom 

kvasinka Candida glabrata . Zároveň predstavuje až 21% podiel z izolátov rodu Candida 

pochádzajúcich z kandidémií [1]. Hoci infekciám vyvolaným C. glabrata patrí druhé až tretie 

miesto za C. albicans, terapeutická náročnosť a vysoký stupeň rezistencie najmä 

nozokomiálnych izolátov sú príčinou značnej mortality pacientov [2].

V terapii mykotických ochorení sa najčastejšie využívajú imidazolové a triazolové 

antifungálne látky. Avšak ich nadmerná spotreba a permanentný selekčný tlak antimykotík 

indukuje najmä v nemocničnom prostredí vznik hyperinducibilných mutantných kmeňov, 

ktoré sú často rezistentné aj voči štrukturálne nepríbuzným látkam. Medzi najčastejšie 

mechanizmy rezistencie patogénnych kvasiniek rodu Candida proti azolom patria: (i) zmeny 

v bunkovej stene alebo cytoplazmatickej membráne, (ii) zmena afinity cieľovej štruktúry 

Erg11p (enzým 14α-lanosteroldemetyláza) spôsobená mutáciou či hyperexpresiou, (iii) 

aktívny eflux liečiva z bunky sprostredkovaný membránovými transportnými proteínmi [3, 4].

Aktívne vylučovanie xenobiotík z bunky sa realizuje dvomi typmi membránových 

transportérov: proteínmi patriacimi do skupiny primárnych ABC transportérov (ATP-

Binding-Cassettes), ktorých zdroj energie pre transfer substrátov predstavuje ATP. 

U C. glabrata sú to napr. produkty génov CgCDR1 a CgCDR2. Druhú skupinu tvoria 

sekundárne MFS prenášače energizované protónmotívnym gradientom na cytoplazmatickej 

membráne (Major Facilitator Superfamily), ku ktorým patrí u C. glabrata produkt génu

CgMDR1 [5]. U C. glabrata bol in vitro popísaný fenomén zvýšenej rezistencie voči 

azolovým preparátom, tzv. HFAR (High-Frequency of Azole Resistance). Fenotyp HFAR je 

navodený po expozícii kvasiniek subinhibičným koncentráciám azolov a podľa viacerých 
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autorov súvisí s nadexpresiou génov pre ABC-transportné proteíny [6, 7]. Mechanizmus 

HFAR je tiež úzko prepojený s funkčným stavom mitochondrií. Transkripčným regulátorom 

génov CgCDR1, CgCDR2/PDH1 a CgSNQ2 je CgPdr1p, ktorý je homológom produktu génu 

PDR1 u Saccharomyces cerevisiae. Transkripčný faktor s motívom zinkového prstu CgPdr1p 

sa podieľa na konštitutívnej i indukovanej expresii génov pre efluxné pumpy a tiež na expresii

navodenej deléciou mtDNA [8, 9]. Gain of function mutácie génu CgPDR1 spojené 

so substitúciou aminokyselín v proteínovej štruktúre jeho produktu CgPdr1p zodpovedajú 

za hyperexpresiu génov pre membránové efluxné transportéry. Substitúcie aminokyselín 

W297S, F575L a P927L (Trp297Ser, Phe575Leu, Pro927Leu) v CgPdr1p zodpovedajú 

za konštitutívnu nadexpresiu génu CgPDR1 pre samotný transkripčný faktor a génov 

pre membránové efluxné pumpy CgCDR1 a CgCDR2 u klinických izolátov C. glabrata 

rezistentných voči azolom [9, 10].

Zvýšená expresia 14-α-lanosteroldemetylázy, cieľového miesta azolových 

antimykotík, je u C. albicans taktiež zahrnutá v rezistencii voči tejto skupine liečiv. Zvýšená 

expresia génu ERG11 vedie k zvýšenej produkcii Erg11p, ktorého koncentrácia presiahne 

inhibičnú kapacitu intracelulárne lokalizovaných azolov. Hyperexpresia génu ERG11 môže 

byť spôsobená zmenou v regulácii transkripcie, za ktorú zodpovedajú najmä gain of function

mutácie v génoch pre transkripčné faktory ako napr. CgUPC2 [11]. U kmeňov C. glabrata

rezistentných voči flukonazolu bola tiež dokázaná zvýšená amplifikácia génu ERG11 [6, 8, 

12]. Azoly môžu ovplyvňovať transkripčnú reguláciu génu ERG11 [12].

Mutácie v géne ERG11 sú bežným mechanizmom rezistencie voči azolom 

u klinických izolátov C. albicans. Znížená afinita azolových derivátov k cieľovému miestu je 

spôsobená substitúciou aminokyselín v proteínovej štruktúre Erg11p. Zámena aminokyselín 

zodpovedá za zmenu interagujúcich miest 14-α-lanosteroldemetylázy buď priamo alebo 

nepriamo modifikáciou terciárnej štruktúry miesta vstupu. Môže nastať aj prípad, kedy liečivá

vôbec nedosiahnú cieľové miesto [13, 14]. Tento mechanizmus rezistencie voči azolom nebol 

zatiaľ pozorovaný u kvasinky C. glabrata.

Cieľom tejto práce bola analýza molekulárnych mechanizmov rezistencie 

voči azolovým antimykotikám u klinickývh izolátov C. glabrata. Sledovala sa hladina

expresia génov zapojených do fenotypu rezistencie (CgPDR1, CgCDR1, CgCDR2/PDH1, 

CgERG11) a stanovila sekvenačná analýza génov CgERG11 a CgPDR1 s cieľom zistiť ako 

prípadné mutácie zasahujú do fenotypu rezistencie proti azolom.
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Materiál a metódy

Použité kmene C. glabrata

27 klinických izolátov C. glabrata pochádzajúcich od pacientov z rozličného 

biologického materiálu. 11 klinických izolátov C. glabrata pochádzajúcich od pacientiek 

s vulvovaginálnou kandidózou. 5 zbierkových kmeňov používaných ako štandardy [1) C. 

glabrata DSY 562, klinický izolát, azol-citlivý, 2) C. glabrata DSY 565, klinický izolát ,

azol-rezistentný,

3) C. glabrata ATCC 2001, 4) C. glabrata B4u pdr1Δura3, 5) Saccharomyces cerevisiae

Y26604]. 

Experimentálne metódy

 Stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) pre triazolové antimykotiká 

[flukonazol (FLU), itrakonazol (ITR), vorikonazol (VOR)]

 Určenie MIC izolátov C. glabrata pre flukonazol a itrakonazol mikrodilučnou metódou 

podľa CLSI (NCCLS)

 Určenie MIC klinických izolátov C. glabrata pre vorikonazol pomocou E-testu

 Izolácia totálnej bunkovej RNA a jej prepis do cDNA 

 Stanovenie hladiny expresie génov (CgPDR1, CgCDR1, CgCDR2/PDH1, CgERG11) 

zodpovedných za fenotyp rezistencie voči antifungálnym látkam metódou real-time PCR

u vybraných klinických izolátov so skríženou rezistenciou voči viacerým azolovým 

antimykotikám

 Izolácia genómovej DNA z kvasiniek

 Transformácia a klonovanie v kvasinkách

 Amplifikácia a sekvenácia génov CgERG11 a CgPDR1 s cieľom detegovať bodové 

mutácie ako potenciálnu príčinu rezistencie voči azolovým antifungálnym látkam

u vybraných klinických izolátov C. glabrata [15]

Výsledky a diskusia

Minimálna inhibičná koncentráca (MIC) na flukonazol a itrakonazol sa u klinických  

izolátov C. glabrata stanovila mikrodilučnou metódou podľa NCCLS. 80 % inhibícia rastu 

klinických izolátov kvasiniek v prítomnosti antimykotík sa vyhodnotila na základe 

absorbancie suspenzií v miktotitračnej platničke stanovenej spektrofotometricky pri vlnovej 

dĺžke ~ 570 nm pomocou spektrofotometra DYNEX MRX-Revelation po 24 a 48 hodinách 

inkubácie. Na základe nameraných hodnôt sa mohli vyšetrené klinické izoláty rozdeliť 

na citlivé, intermediárne citlivé a rezistentné voči flukonazolu a itrakonazolu. Za smerodajné 
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sa považovali koncentrácie antimykotík, ktoré inhibovali rast kvasiniek na 80% po 48 h 

kultivácie pri 30C.

MIC na vorikonazol sa stanovila pomocou E-testu. Frekvencia výskytu rezistencie

proti použitým triazolovým antimykotikám (FLU, ITR, VOR) u klinických izolátov 

C. glabrata je znázornená na Obr. 1.

44% 24% 32%

5% 24% 71%

42% 13% 45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FLU

ITR

VOR

citlivý intermediárne citlivý rezistentný

Obr. 1: Výskyt rezistencie voči použitým triazolom (FLU, ITR, VOR) u klinických izolátov C. glabrata.

Metódou real-time PCR sa stanovila hladina expresie génov zapojených do fenotypu 

rezistencie voči cytotoxickým látkam. U vybraných azol-rezistentných izolátov C. glabrata sa 

spomínanou metódou  kvantifikovala expresia génov CgPDR1, CgCDR1, CgCDR2/PDH1 

ako aj génu CgERG11. Hladina expresie sledovaných génov je znázornená na Obr. 2.
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Obr. 2: Stanovenie hladiny expresie génov CgPDR1, CgCDR1, CgCDR2/PDH1 a CgERG11 zodpovedných za 
fenotyp rezistencie voči antifungálnym látkam metódou real-time PCR.
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Sekvenačnou analýzou DNA prítomnosť viacerých mutácií v géne CgERG11. Zámena 

A1505T mala za následok substitúciu aminokyseliny v proteínovej štruktúre CgErg11p, ktorá 

znamenala nahradenie kyseliny glutámovej valínom v polohe 502 (Glu502Val). 

Heterologická expresia mutantnej alely CgERG11 v citlivom kmeni S. cerevisiae však 

nepotvrdila podiel tejto mutácie na rezistencii voči azolom u klinických izolátov C. glabrata.

Zároveň sme identifikovali viaceré mutácie génu CgPDR1, z ktorých však iba dve mali vplyv 

na substitúciu aminokyselín v CgPdr1p. Jednalo sa o zámenu aminokyselín L347F 

(Leu347Phe) a H576Y (His576Tyr) v CgPdr1p, ktoré po expresii v hostiteľskom delečnom 

kmeni C. glabrata pdr1Δ navodili rezistenciu transformantov voči flukonazolu.

Záver

Mikrodilučnou metódou podľa CLSI sa u klinických izolátov C. glabrata stanovila 

MIC pre flukonazol a itrakonazol. Rezistencia voči flukonazolu sa zistila u 32% izolátov, 

v prípade itrakonazolu to bolo 71% izolátov. MIC na vorikonazol sa stanovila pomocou 

E-testu. 45% analyzovaných izolátov bolo rezistentných voči vorikanozolu.

Z analýzy real-time PCR vyplynulo, že u 6 z 10 (1, 3, 7, 21, 22, 27) vybraných 

izolátov zodpovedá za fenotyp rezistencie voči azolovým antimykotikám nadexpresia 

produktu génov CgCDR1 a CgCDR2. Nedetekovala sa zvýšená hladina expresie génu 

CgERG11. Sekvenačnou analýzou amplikónov sa identifikovalo viacero substitúcií 

nukleotidov v géne CgERG11. Po prvýkrát sa u C. glabrata identifikovala zámena 

aminokyseliny v Erg11p (Glu502Val), ktorá však nemala vplyv na rezisteciu voči azolom 

u klinických izolátov C. glabrata. Identifikovali sa viaceré mutácie v géne CgPDR1, 

z ktorých však iba dve mali vplyv na substitúciu aminokyselín v CgPdr1p. Jednalo sa 

o zámenu L347F a H576Y v CgPdr1p, ktoré pri expresii v hostiteľskom delečnom kmeni 

C. glabrata pdr1Δ navodili rezistenciu transformantov voči flukonazolu. Tým sa dokázal 

podiel spomínaných mutácií na rezistencii voči azolovým antimykotikám u izolátov 

C. glabrata.
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Úvod a formulácia cieľa

Myšací gamaherpesvírus (MHV-68) je prirodzeným patogénom malých voľne žijúcich 

myšovitých hlodavcov. Vírus bol pôvodne izolovaný na Slovensku [1] a neskôr na Šumave v 

Čechách [2] z myšovitých hlodavcov Apodemus flavicollis a Clethrionomys glareolus. Na 

základe patogenetických vlastností bol zaradený pôvodne do čeľade Herpesviridae a neskôr 

na základe analýzy genómu do podčeľade Gammaherpesvirinae a rodu Rhadinovirus [3].

Jeho najväčší prínos je v tom, že slúži ako model pre štúdium patogenézy ľudských 

onkogénnych gamaherpesvírusov, s ktorými má vysoko homologický genóm. MHV-68 má 

afinitu k bunkám lymfatického systému. U imunokompetentných myší spôsobuje akútnu 

infekciu pľúc, ktorá je však rýchlo eliminovaná imunitným systémom. Po nej nasleduje dlhá 

lymfoproliferatívna fáza zahŕňajúca lymfoadenopatiu mediastinálnych lymfatických uzlín, 

splenomegáliu a stav podobný infekčnej mononukleóze, ktorý je sprevádzaný proliferáciou 

CD8+ T-buniek [10], [11], [12]. Bola tiež pozorovaná zvýšená hladina leukocytov 

v periférnej krvi, zmenený podiel lymfocytov a výskyt atypických mononukleárnych buniek 

[14].

V súčasnosti máme k dispozícii viaceré izoláty prototypového kmeňa MHV-68, ktorý 

sa doposiaľ najviac využíva pri štúdiu ľudských gamaherpesvírusov. Jeho gény sú známe 

vďaka tomu, že genóm bol kompletne osekvenovaný [13]. Jednotlivé izoláty sú si výrazne 

podobné, pričom odlišnosti nachádzame práve na génovej úrovni. Tieto odlišnosti sa 

odzrkadľujú v ich patogenetických aj imunologických vlastnostiach. Kým izoláty MHV-60, 

72 a 76 sa v polypeptidových profiloch zhodujú, izolátom MHV-68 a 78 chýba 46 kD 

polypeptid. Imunologické vyšetrenia potvrdili blízku antigénovú príbuznosť medzi MHV-

Šumava a ostatnými izolátmi [6].
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Prenos vírusov na laboratórne zvieratá bol dlhý čas jedinou metódou na dôkaz 

a kultiváciu vírusu. Napriek tomu, že sa na tieto účely dnes používajú hlavne bunkové 

kultúry, zvieratá sa v niektorých prípadoch nedajú ničím nahradiť [7]. Pokusným zvieratám sa 

pri izolácii vírusu inokuluje vyšetrovaný materiál spôsobom, ktorý závisí od druhu 

detegovaného vírusu, subkutánne, intracerebrálne, intravenózne, intraperitoneálne, 

intranasálne. Prítomnosť vírusu sa vo vyšetrovanom materiáli zistí vznikom typických 

príznakov, prípadne uhynutím zvieraťa  [8]. 

V predloženej práci sme sa zmerali na letalitu novorodených cicajúcich myší, ako 

následok intracerebrálnej inokulácie. Porovnali sme letalitu prototypového kmeňa MHV-68 s 

viacerými izolátmi, medzi ktorými je aj prirodzený delečný mutant MHV-76 [5].  Delécia 

vírus špecifických génov M1-M4 má význam v patogenéze a spôsobuje celkovú atenuáciu 

patogenetických vlastností tohto vírusu [4], [9]. Preto cieľom našej práce bolo porovnať 

virulenciu viacerých izolátov MHV na modeli intracerebrálnej infekcie novorodených myší.

Materiál a metódy

Jednotlivé izoláty myšacieho herpetického vírusu:

MHV-68 – lymfotropný myšací gamaherpesvírus, prototypový kmeň, izolovaný z hlodavca 

Clethrionomys glareolus

MHV-76 – spontánny delečný mutant prototypového kmeňa MuHV-4 (MHV-68), izolovaný 

z divožijúceho hlodavca Apodemus flavicollis, chýbajú ORF pre gény M1, M2, M3, M4 a tiež 

pre osem vírusových tRNA

MHV-60 – v porovnaní s ostatnými izolátmi boli pozorované len malé odlišnosti 

v patogenetických charakteristikách, izolovaný z Clethrionomys glareolus

MHV-72 – izolovaný z Clethrionomys glareolus, jeho DNA sekvencia je takmer identická 

s MHV-68, chýba mu 7000 bp dlhý úsek tvorený génmi M1 – M3

MHV-78 – izolovaný z druhu Apodemus flavicollis

MHV-Šumava – izolovaný z pľúc druhu Apodemus flavicollis

BALB/c myši – inbredná línia bielych laboratórnych myší z Ústavu veterinárnej 

medicíny Brno, ČR

Infekcia myší – 48 hodinové novorodené BALB/c myši boli po lokálnej dezinfekcii 

ajatínom intracerebrálne infikované jednotlivými izolátmi MHV s infekčným titrom 106

TCID50/ml v objeme 25 μl/myš. V prípade izolátov MHV-68 a MHV-76 sme myši očkovali 

okrem koncentrovaného inokula aj riedeniami 10-1, 10-2, 10-3 a 10-4. S ostatnými izolátmi sme 

pracovali iba v koncentrovanom stave.
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Stanovenie LD50 vírusu – novorodené myši sme infikovali desaťnásobnými riedeniami 

vírusu MHV (MHV-68 a MHV-76), každým riedením jedna skupina myší. V pravidelných 

intervaloch sme sledovali a zapisovali počet uhynutých jedincov. Výsledky sme štatisticky 

vyhodnotili podľa metódy Reeda-Muencha. Za LD50 považujeme to riedenie, pri ktorom 

uhynulo 50% myší.

Výsledky a diskusia

Cieľom nášho experimentu bolo sledovanie a porovnanie faktorov virulencie 

jednotlivých izolátov MHV na novorodené mláďatá inbrédnej línie BALB/c myší. Okrem 

úmrtnosti sme sledovali taktiež patogenetické prejavy navodenej infekcie. 

U intracerebrálne infikovaných novorodených myší sa na 5. až 10. deň po infekcii 

začali prejavovať klinické symptómy zahŕňajúce encefalitídu sprevádzanú paralýzou zadných 

končatín.

Ako vyplynulo z tabuliek číslo 1 a 2; LD50 pre prototypový kmeň bola 102,6 a LD50 pre 

MHV-76 bola 101. Percentuálnym porovnaním úmrtnosti cicajúcich myší po intracerebrálnej 

infekcii jednotlivými izolátmi MHV sme dospeli k záveru, že najvyššie percento (62,5%) 

úmrtnosti bolo dosiahnuté inokuláciou MHV-68. Ostatné izoláty MHV (60, 72, 78, Šumava) 

sme neriedili desiatkovým riedením, ale myšky sme naočkovali iba koncentrovaným 

inokulom vírusov. Ani v jednom prípade letalita testovaných zvierat nedosiahla takú výšku 

ako u prototypového kmeňa MHV-68 avšak vo všetkých bola vyššia ako 50%.

Tab. 1: Počty myší z jednotlivých skupín intracerebrálne infikovaných rôznymi koncentráciami vírusu MHV-68
       riedenie vírusu →
dni po inf. ↓ K 10-1 10-2 10-3 10-4

1. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
2. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
3. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
4. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
5. 2/8 0/8 0/8 2/8 0/8

6. 3/8 0/8 0/8 2/8 0/8

7. 5/8 1/8 0/8 2/8 0/8

8. 5/8 3/8 2/8 3/8 0/8
9. 7/8 5/8 5/8 3/8 0/8
10. 8/8 8/8 6/8 3/8 0/8
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Tab. 2: Počty myší z jednotlivých skupín intracerebrálne infikovaných rôznymi koncentráciami vírusu MHV-76

       riedenie vírusu →
dni po inf. ↓ K 10-1 10-2 10-3 10-4

1. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
2. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
3. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
4. 0/8 0/8 0/8 0/8 0/8
5. 1/8 0/8 0/8 0/8 0/8

6. 3/8 0/8 0/8 0/8 0/8

7. 3/8 0/8 0/8 0/8 0/8

8. 6/8 1/8 0/8 0/8 0/8
9. 6/8 3/8 2/8 0/8 0/8
10. 6/8 4/8 2/8 0/8 0/8

Tab. 3: Percentuálne porovnanie úmrtnosti novorodených myší po i. c. infekcii MHV-68 a MHV-76

Vírusový izolát
Počet infikovaných 

myší
Počet uhynutých 

myší
Percento uhynutých

MHV-68 40 25 62,5
MHV-76 40 12 30

Záver

Letalita myší po infekcii izolátom MHV-76 bola signifikantne nižšia (30%) ako 

u prototypového kmeňa. Nakoľko je známe, že genóm MHV-76 neobsahuje 9538 bp dlhú 

sekvenciu v ľavej časti, ktorá kóduje štyri unikátne gény M1-M4 a osem vírusových tRNA, 

môžeme predpokladať, že za oslabenie vírusu je zodpovedná práve táto delécia, ktorá hrá 

pravdepodobne významnú úlohu v zmene jeho patogenetických vlastností.

Predložené výsledky potvrdzujú predchádzajúce zistenia o atenuovaných 

patogenetických vlastnostiach delečného mutanta.
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Mozog spevavcov sa v dospelosti obnovuje
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Úvod a formulácia cieľa

Neurogenéza (t.j. vznik nových neurónov) je proces, ktorý prebieha najmä počas 

embryonálneho vývinu živočíchov. Dlhé obdobie pretrvával názor, že sa zastavuje v skorom 

postnatálnom období a v dospelosti vôbec neprebieha. V 80-tych rokoch bolo u spevavcov 

a neskôr aj u cicavcov dokázané, že pokračuje aj naďalej, ale jeho funkcia u dospelých jedincov 

ešte nie je dobre preštudovaná. Oblasti mozgu schopné tvoriť neuróny sa nazývajú neurogénne 

zóny. Predstavujú vhodné mikroprostredie pre neurogenézu a obsahujú prekurzorové bunky, 

z ktorých sa postupne diferencujú nové neuróny. Miestom ich vzniku v dospelom mozgu 

cicavcov sú subventrikulárna zóna (SVZ) nachádzajúca sa pri laterálnej komore a subgranulárna 

vrstva (SGV) v gyrus dentatus hipokampu [6]. Obidve zóny sú pravdepodobne pozostatkami 

pôvodných štruktúr, z ktorých sa začal v embryonálnom vývoji formovať mozog. Okrem 

cicavcov sa štúdium neurogenézy zameriava vo veľkej miere aj na skupinu spevavcov 

(Passeriformes). U vtákov je známa len jedna postnatálne aktívna neurogénna oblasť, SVZ, ktorá 

dáva vznik nervovým bunkám a rovnako aj gliám [3]. Zatiaľ čo u cicavcov sa novovzniknuté 

neuróny včleňujú len do dvoch oblastí (hipokampus a čuchový lalok), [6] u vtákov sú nové 

neuróny inkorporované do celého telencefalu a miera neurogenézy je vyššia [4]. Doposiaľ nie je 

jasné, či nové neuróny inkorporované v dospelosti sú situované v tej istej pozícii a vykonávajú tú 

istú funkciu ako neurón, ktorý nahrádzajú. Na miesto svojho určenia, kde sa diferencujú 

z prekurzorových buniek, sa dostávajú migráciou z germinálnych oblastí. Doba ich putovania a 

prežívanie závisí od mnohých faktorov ako sú mapríklad sezóna a s ňou súvisiace zmeny dĺžky 

fotoperiódy a uskladňovania potravinových zásob [5] vek jedincov, hladiny testosterónu v krvi 

[1] či kvantita spevu [2].

Nové neuróny sú inkorporované u vtákov nielen do oblastí predného mozgu, ale aj 

do striata, čo nebolo doposiaľ v cicavčom mozgu pozorované. Veľká pozornosť sa u vtákov 
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a konkrétne u spevavcov venuje najmä štúdiu neurogenézy v súvislosti s naučenou vokálnou 

komunikáciou, ktorou je spev.

V práci sme sa zamerali na oblasť LArea X (laterálna oblasť X), ktorá je umiestnená 

v striate, je súčasťou dráhy učenia vtáčieho spevu [11], a je známa pomerne vysokou 

inkorporáciou novovzniknutých neurónov u dospelých spevavcov [4]. Cieľom práce bolo zistiť, 

či u dospelých samčekov spevavca zebričky červenozobej po excitotoxickom poškodení 

striatálnej vokálnej oblasti LArea X dochádza k jej obnove. V nepoškodenej LArea X sa 

nachádza niekoľko typov neurónov, ktoré je možné identifikovať pomocou neurochemických 

markerov [8]. Preto sme tiež zisťovali, či sa v obnovenej oblasti budú vyskytovať všetky tieto 

neuronálne typy alebo len niektoré z nich. 

Materiál a metódy

Modelový organizmus predstavuje samček zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata). 

Dospelé jedince vo veku od 4 do 12 mesiacov sme uspali zmesou ketamínu (15mg/ml) a xylazínu 

(3mg/ml) aplikovanou i.m. a stereotaxicky  sme im bilaterálne do Area X pomocou sklenej 

mikrokapiláry a nanoinjektora aplikovali kyselinu iboténovú (1% vo fosfátovom pufre s NaCl; 

PBS), ktorá spôsobuje nadexcitáciu NMDA receptorov, a tým usmrtenie tiel neurónov, čo 

v konečnom dôsledku znamená zničenie nami požadovanej oblasti. Jednu experimentálnu 

skupinu sme usmrtili na druhý deň po operácii, a iné v časových odstupoch 1, 2, 3 a 4 mesiace po 

operácii. Jeden mesiac pred usmrtením sme vtákom  v priebehu 7 po sebe nasledujúcich dní 

podávali i.m. brómdeoxyuridín (BrdU, marker deliacich sa buniek; 50mg/kg)Vtáky boli usmrtené

letálnou dávkou anestetika s následnou transkradiálnou perfúziou 4% paraformaldehydu v 0,1M 

PBS.  Po kryoprotekcii v 20% a neskôr 30% roztoku sacharózy bol ich mozog zmrazený 

a nakrájaný na 30µm hrubé koronálne rezy (voľne plávajúce). Imuhocytochemickým farbením 

s použitím protilátok proti špecifickým neurochemickým markerom sme potom detekovali 

jednotlivé typy neurónov v obnovenej oblasti: projekčný neurón (LANT6+/PARV-; Lys8-Asn9-

neurotensin8-13; parvalbumín) , striatalny interneurón (LANT6-/PARV+), striatalny interneurón 

(CHAT-; cholínacetyltransferáza),   a stredný tŕňovitý neurón (DARPP-32+; dopamín-adenozín 

3`,5`-monofosfát regulovaný fosfoproteín; [8]) .Najprv sme rezy trikrát premyli v 0,1M PBS a 1h 

blokovali v BSA (bovinný sérum albumín, 4mg BSA-4ml PBS- 12µl Triton X-100). Rezy sme 

inkubovali s prvými protilátkami 48 h pri teplote 4°C. Použili sme pritom protilátky LANT6 (dar 
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od Dr. Carraway; University of Massachusetts, Worchester) v koncentrácii 1:300, PARV (Sigma) 

v koncentrácii 1:1000. Potom sme rezy opäť trikrát premyli v 0,1M PBS a inkubovali 2h v tme 

so sekundárnymi protilátkami IgG konjugovanými s fluorescenčnými značkami Alexa 488 

(zelené sfarbenie), Alexa 594 (červené sfarbenie), Alexa  350 (modré sfarbenie). Po premytí v 

0,1M PBS sme rezy natiahli na silanizované sklíčka, premyli v deionizovanej vode a zakryli 

krycím sklíčkom s použitím zalievacieho média Vectashield alebo glycerolu s obsahom Hoechst.

Výsledky a diskusia

Zmenšujúca sa veľkosť lézií v čase 1 a 2 mesiace po lézii v porovnaní s 1 dňom po lézii 

(obr. 1) naznačuje, že regenerácia striatálnej oblasti LArea X u dospelých samcov zebričky 

červenozobej prebieha. V regenerovanej oblasti sme detegovali množstvo Hu+ neurónov, a tiež 

neuróny typické pre neporušenú oblasť LArea X.

Obr. 1: Časový priebeh obnovy poškodenej striatálnej vokálnej oblasti LArea X u zebričky červenozobej. A: 
Schematické znázornenie koronálneho rezu mozgu s oblasťou LArea X v obidvoch mozgových hemisférach. B-D: 
Imunohistochemické farbenie Hu proteínu (neuronálny marker, biela farba) jeden deň (B), jeden mesiac (C) a dva 
mesiace (D) po lézii. Tmavé oblasti bez zafarbených neurónov znázorňujú lézie.
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Tab. 1: Typy neurónov detegované v obnovenej oblasti. + prítomnosť, - neprítomnosť; bilaterálna lézia po 1 dni 
(BL1d), 1mesiaci (BL1m) a 2 mesiacoch (BL2m).

Typ neurónu (neurochemický marker) kontrola BL1d BL1m BL2m
neuron (Hu+) +    - + +

projekčný neuron (Hu+/LANT6+/PARV-) + - + +
interneuron (Hu+/LANT6+) + -      +      +
interneuron (Hu+/PARV+) + -      + +
interneuron (Hu+/ChAT+) + - +      +

stredný tŕňový neuron (Hu+/DARPP-32+) + - +      +

U neonatálnych potkanov bolo zistené, že určité typy striatalnych interneurónov sa po 

hypoxicko-ischemickom poškodení obnovujú [12]. V striate u dospelých jedincov tento jav 

doposiaľ nebo popísaný. Typy neurónov nachádzajúce sa v striate cicavcov sú podobné tým, 

ktoré boli nájdené vo vtáčom striate [8]. U spevavcov bola doteraz potvrdená len neurogenéza 

stredných tŕňových neurónov v LArea X [9] a až v našej práci sme objavili nové neuróny iných 

typov. Ich kolokalizácia s markerom nových buniek BrdU je zatiaľ v štádiu vyhodnocovania.

Otázkou zostáva, či je obnova spôsobená inkorporáciu nových neurónov, alebo inváziou 

neurónov z okolitého striata. Predpokladáme, že pravdepodobne dochádza k obidvom procesom 

súčasne.

Záver

Detekcia novovzniknutých neurónov iných typov v našej práci je unikátne, takisto ako 

zistenie, že sa vtáčie striatum dokáže po excitotoxickej lézii obnoviť. Keďže vtáčie striatum 

obsahuje neuróny podobné tým u cicavcov, táto práca by mohla mať vplyv pre porozumenie 

regenerácie cicavčieho a perspektívne aj ľudského mozgu.
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Úvod a formulácia cieľa

Vedomosti o vývinovom cykle sú dôležité takmer pre všetky ekologické štúdie 

sladkovodných bezstavovcov a sú významné aj pre pochopenie štruktúry a funkcie vodných 

spoločenstiev a ekosystémov [1].

Pri štúdiu vývinových cyklov treba brať do úvahy faktory, ktoré majú značný vplyv na 

dĺžku vývinových cyklov, pretože tieto abiotické i biotické faktory ovplyvňujú rýchlosť 

vývinu a rastu. Taktiež vplývajú na synchronizáciu a výlet imág ako aj na ich plodnosť. 

Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi vývin vodného hmyzu sú teplota vody, potrava a dĺžka 

fotoperiódy [2]. Súčasne je dôležité aj hodnotenie sekundárnej produkcie makrozoobentosu, 

pretože táto je dôležitá pre pochopenie toku energie vo vodnom ekosystéme, kde 

makrozoobentos tvorí spojivový článok medzi mikrobentosom a rybami. Získané poznatky o 

sekundárnej produkcii nám zabezpečia lepšie poznanie regulačných mechanizmov populácie 

a spoločenstva ako aj úlohy vodného hmyzu v potravnom reťazci [3]. 

Druhy z radu podeniek Ephemeroptera sú jednými z hlavných predstaviteľov vodných 

bezstavovcov žijúcich na dne prevažne tečúcich vôd. Podenky tvoria neoddeliteľnú súčasť 

v potravnom reťazci vodných spoločenstiev [4] a radia sa medzi bioindikátorov čistoty vôd.

Cieľom práce je sledovať a porovnať vývinové cykly a sekundárnu produkciu 

podeniek na dvoch lokalitách s odlišným hydrologickým režimom.

Materiál a metódy

1. Opis sledovanej lokality

Sledované lokality toku Prosiečanky sa nachádzajú v Prosieckej doline situovanej 
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v Chočských vrchoch, obe ležiace na flyšovom podloží. Prvá lokalita predstavuje horný tok 

Prosiečanky, charakteristické je odlesnenie povodia spôsobujúce značné výkyvy prietokového 

a teplotného režimu (GPS súradnice: N 49º 10’ 58.0’’, E 19º 29’ 36.9’’, nadmorská výška: 

920 m n. m). Naproti tomu druhá lokalita je prítokom Prosiečanky a predstavuje zachovalý 

podhorský tok s nižším kolísaním prietokov a teplôt (GPS súradnice: N 49º 11’ 04.8’’, E 19º

28’ 58.0’’, nadmorská výška: 920 m n. m). 

Tab. 1: Teplota vody na lokalite 1 a 2 nameraná pri odberoch makrozoobentosu

IV.05 V.05 VI.05 VII.05 VIII.05 IX.05 X.05
Lok. 1 9°C 15.5°C 20°C 19°C 14°C 11.5°C 6.5°C

Lok. 2 4°C 9°C 17°C 14°C 11°C 9°C 4°C

2. Materiál a metódy

Semikvantitatívne a kvantitatívne vzorky makrozoobentosu boli odoberané v 

pravidelných mesačných intervaloch v období apríl až október 2005. 

Kvantitatívne vzorky makrozoobentosu z celkovej plochy 0,4 m2 boli odoberané 

pomocou Kubíčkovho bentometra (plocha bentometra 0,1 m2, veľkosť ôk 0,5 mm). Na 

lokalite 1 bolo odoberané po 1 vzorke z makrolitálu, mezolitálu, mikrolitálu a akálu, na 

lokalite 2 po 1 vzorke z akálu, makrolitálu a po 2 vzorkách z mezolitálu. Semikvantitatívne 

zbery makrozoobentosu trvali 2,5 min., z toho 1 min. na mezolitále a po 0,5 min. na 

makrolitále, mikrolitále a akále na oboch lokalitách. Materiál bol odoberaný tzv. kicking 

metódou, pomocou hydrobiologickej siete s veľkosťou ôk 0,5 mm. Zozbieraný materiál bol 

fixovaný 4% formaldehydom. Imága boli získavané smýkaním pobrežnej vegetácie fixované 

70% alkoholom. V období od novembra do marca bol tok zamrznutý a prekrytý hrubou 

vrstvou snehovej pokrývky, preto nebolo možné vykonať odbery. Pri každom odbere bola 

zmeraná teplota vody pomocou teplomera. V laboratóriu boli larvy radu Ephemeroptera 

vytriedené od detritu a iných taxónov a deteminované na úroveň druhu pomocou binokulárnej 

lupy a mikroskopu. Pre stanovenie vývinových cyklov boli použité kvantitatívne i 

semikvantitatívne vzorky, pre stanovenie sekundárnej produkcie to boli len kvantitatívne 

vzorky. Meraná bola dĺžka tela jednotlivých druhov počas všetkých mesiacov pomocou 

binokulárnej lupy s presnosťou na 0,1 mm. Microsoft Excel bol použitý pre grafické 

znázornenie vývinových cyklov. Sekundárna produkcia bola vyhodnotená použitím veľkostne 

frekvenčnej metódy (size-frequency method) [5, 6]. 
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Odhad larválnej biomasy bol robený podľa [7] použitím vzorca: Y = bo . X
b1, kde Y = 

hmotnosť v mg; X = dĺžka v mm, pričom u jednotlivých druhoch sú hodnoty bo a b1 

nasledovné: 

Baetis rhodani bo = 0,0147; b1 = 2,1

Electrogena samalorum bo = 0,0043; b1 = 3,35

Rhithrogena carpatoalpina bo = 0,0138; b1 = 2,56

Výsledky a diskusia

Na sledovaných lokalitách bolo určených 12 druhov podeniek z celkovo spracovaných 

11 637 jedincov. V práci sme porovnali 3 dominantné a pre obe lokality spoločné druhy.

Baetis rhodani (Pictet, 1843) je prevažne bivoltinný druh [8] avšak na oboch

sledovaných lokalitách vykazuje univoltinný vývinový cyklus s jednou zimnou generáciou, 

ktorý v horských oblastiach potvrdzuje [9], s výletom imág v máji. V júni, po jarných 

prívaloch vôd, došlo k rýchlemu nárastu biomasy (204.126 mg DW.m-2) a denzity (1658 

ind.m-2) až na ich maximum na lokalite 1. V rovnakom období však na lokalite 2 hodnoty 

biomasy (3.23 mg DW.m-2) a denzity (7.5 ind.m-2) boli minimálne. Na lokalite 1 došlo v júli 

k 3-násobnému poklesu biomasy a denzity, ich postupné zvyšovanie nasledovalo až v októbri. 

Rovnako v júli, boli na lokalite 2 hodnoty biomasy (574.08 mg DW.m-2) a denzity (7680 

ind.m-2) najvyššie. Môžeme tu pozorovať mesačný posun vo vývine medzi sledovanými 

lokalitami. Na prvej, disturbanciami narušenej lokalite, bol euryékny B. rhodani dominantným 

druhom s celkovou sekundárnou produkciou 1007.79 mg DW.m-2, [10] uvádzajú 1179.66 mg 

DW.m-2, a až 46% podielom na celkovej produkcii spoločenstva podeniek. Na lokalite 2, 

sekundárna produkcia druhu bola 1810.16 mg DW.m-2, čo predstavovalo len 20% podiel na 

celkovej produkcii spoločenstva podeniek. 

Rithrogena carpatoalpina (Navás, 1905) mala na oboch lokalitách univoltinný 

vývinový cyklus. Na lokalite 1 bol výlet imág už v apríli ako udáva aj [11] a posledné dospelé 

larvy boli nájdené v auguste. Od júna boli prítomné len mladé larvy, ktorých denzita aj 

biomasa postupne rástla až na ich maximum v októbri, kedy bol najvyšší počet malých 

jedincov a biomasa bola 57.405 mg DW.m-2 a denzita 230 ind.m-2. Najnižšia biomasa  bola 

v júni (5.176 mg DW.m-2), kým najnižšia denzita bola v apríli a v máji (10 ind.m-2). Na 

lokalite 2 imága lietali od mája do júla. Najvyššie hodnoty biomasy (685.54 mg DW.m-2) tu 

boli v máji a najnižšie v apríli (64.14 mg DW.m-2), tak ako aj najnižšie hodnoty denzity 

(102.5 ind.m-2). V septembri boli namerané najvyššie hodnoty denzity (632.5 ind.m-2), [11]
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udáva denzitu 276 ind.m-2. R. carpatoalpina bola na lokalite 2 druhým najvýznamnejším 

producentom s 24% podielom na celkovej produkcii spoločenstva podeniek a s celkovou 

sekundárnou produkciou 2223.74 mg DW.m-2. Druh mal len 3% podiel na celkovej produkcii 

spoločenstva podeniek s celkovou sekundárnou produkciou 63.08 mg DW.m-2  na lokalite 1.

Nízky podiel tohto druhu na celkovej produkcii sa dá vysvetliť hydrologickým režimom, 

keďže druhy zo skupiny Rhithrogena semicolorata uprednostňujú skôr o niečo vodnatejšie 

toky so stabilnejším hydrologickým režimom [12].

Electrogena samalorum (Landa, 1970) mala na oboch lokalitách univoltinný vývinový 

cyklus ako udávajú [13]. Výlet imág bol na lokalite 1 v máji a o mesiac neskôr na lokalite 2, 

výlet v júni až júli uvádzajú [13]. V máji boli namerané najvyššie hodnoty biomasy (1178.024 

mg DW.m-2) na lokalite 1 a súčasne najnižšie hodnoty biomasy (0.48 mg DW.m-2) na lokalite 

2. V letných mesiacoch, kedy boli prítomné len malé larvy, sme zaznamenali výrazný pokles

biomasy a denzity na oboch lokalitách. V októbri boli namerané najvyššie hodnoty denzity na 

lokalite 1 (258 ind.m-2) ako aj na lokalite 2 (577.5 ind.m-2). Druh mal celkovú sekundárnu 

produkciu 747.67 mg DW.m-2 a až 35% podiel z celkovej produkcie spoločenstva podeniek

na lokalite 1. To je spôsobené rozkolísaným hydrologickým režimom, keďže rod Electrogena

vo všeobecnosti preferuje málo vodnaté až polo vysychavé toky [12]. Na lokalite 2 bola

celková sekundárna produkcia 1412.45 mg DW.m-2 čo predstavuje len 15% podiel z celkovej 

produkcie spoločenstva podeniek. 

Na druhej lokalite najvyšší podiel na celkovej produkcii spoločenstva podeniek 

dosahovali druhy z čel. Heptageniidae, čo svedčí o ich kvantitatívnom význame 

v spoločenstvách zachovalých podhorských tokov.

Záver

Na sledovaných lokalitách toku Prosiečanky sme porovnávali vývinové cykly a 

sekundárnu produkciu podeniek. Semikvantitatívne a kvantitatívne vzorky makrozoobentosu 

boli odoberané v pravidelných mesačných intervaloch v období apríl až október 2005. 

U dominantných druhov B. rhodani, R. carpatoalpina a E. samalorum sme stanovili 

univoltinné vývinové cykly, pričom ich priebeh sa medzi lokalitami výrazne nelíšil. Podiel

jednotlivých druhov na celkovej produkcii spoločenstva podeniek bol však na lokalitách 

odlišný. Na lokalite 1, odlesnené povodie spôsobujúce zvýšenú rozkolísanosť prietokov 

a teplôt sa prejavilo v štruktúre spoločenstva, kde prevládol euryékny B. rhodan, so 46%

podielom na celkovej produkcii spoločenstva. Na druhej lokalite najvyšší podiel na celkovej 
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produkcii spoločenstva podeniek dosahovali druhy z čel. Heptageniidae (R. carpatoalpina-

24%, E. samalorum-15%).
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Porovnanie expresie génov zúčastňujúcich sa na regulácii energetického 

metabolizmu buniek kultivovaných v monovrstve a vo forme sferoidu pomocou 

mikročipovej DNA analýzy
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Úvod a formulácia cieľa

V dôsledku genetických aberácií v priebehu nádorovej transformácie zdravých buniek

dochádza k mnohým zmenám, ktoré zasahujú aj do regulácie ich energetického metabolizmu.

Výsledkom týchto zmien je, že u väčšiny rakovinových buniek môžeme pozorovať zvýšený 

podiel glykolýzy na tvorbe ATP a nadprodukciu laktátu [1, 2].

Z predchádzajúcich výsledkov nášho pracoviska [3] vyplýva fakt, že nenádorové

bunky pri kultivácii vo forme klastrov pravdepodobne podstupujú zmeny regulácie 

metabolizmu, ktoré sú často pozorované aj u nádorových buniek. Práve preto sme si ako 

vhodný model pre analýzu rastu nádoru vybrali nenádorové bunky kultivované vo 

forme sferoidu, čo nám umožňuje sledovať homotypické interakcie buniek a mimikovať in 

vivo fyziologické procesy, ktoré nie sme schopní nasimulovať v bežných dvojrozmerných 

kultúrach [3].

Sferoid predstavuje priestorovú štruktúru vytvorenú z buniek izolovaných zo 

solídnych tkanív, ktoré pre in vitro kultiváciu vyžadujú naadherovanie na steny kultivačnej 

nádoby. Ak im je v adherencii zabránené pomocou kultivácie na špeciálnych povrchoch, 

dochádza k interagovaniu buniek navzájom a vytvoreniu guľovitej štruktúry – sferoidu. 

V prípade mezenchymálnych fibroblastov dochádza v priebehu kultivácie vo forme 

sferoidu k aktivácii širokej palety génov, vzniku charakteristického zápalového procesu 

a nakoniec k bunkovej smrti. Tento proces bol zadefinovaný ako nemóza [4]. Predpokladáme, 

že medzi génmi ktorých expresia sa počas nemózy mení, sa nachádzajú aj gény, ktorých 

produkty sú zodpovedné za reguláciu energetického metabolizmu.
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Študovaním týchto zmien a následným odhalením príčin takéhoto chovania u zdravých 

buniek kultivovaných vo forme sferoidu, by sme mohli identifikovať patologické zmeny, ku 

ktorým došlo v procese tumorigenézy, a ktoré dávajú rakovinovým bunkám výhody 

umožňujúce prežitie, alebo prispôsobenie sa in vitro kultivácii v klastroch a analogicky aj in 

vivo rastu.

Materiál a metódy

Kultivácia buniek a príprava sferoidov

Mezenchymálne fibroblasty línie MUF, HFSF a CRL boli kultivované v médiu RPMI 

s obsahom 10% FCS v termostate pri +37 °C s 5% obsahom CO2.

Na prípravu sferoidov sme použili 96-jamkové platničky, ktoré boli opracované 0,8% 

agarózou. Jednobunková suspenzia mezenchymálnych fibroblastov (104 buniek/ml) bola 

nanesená vo forme 50 µl alikvotov na platničky a tieto boli následne kultivované po dobu 48 

hodín. Simultánne identický alikvot kožných mezenchymálnych fibroblastov bol štandardne 

kultivovaný vo forme jednovrstvy. Tieto dva typy kultúr boli použité na izoláciu RNA.

Stanovenie hladiny ATP

Relatívne množstvo hladiny ATP bolo luminometricky stanovené z lyzátu bunkovej 

línie dermálnych fibroblastov MUF pomocou kitu ATPlite ONE Step® odoberaním vzoriek v 

priebehu 48hodín kultivácie. Štandardne dodávaný kit umožňuje stanoviť hladinu ATP 

pomocou luminometra v 96 dierkových netransparentých platničkách na základe svetelnej 

reakcie ATP podľa schémy:

                                                              Luciferáza
  ATP + D-Luciferín + O2          ↔       oxyluciferín + AMP + PPi + CO2+ hυ

        Mg2+

Stananovenie laktátu

V pravidelných časových intervaloch ( 24,48,72 hodín) sme odoberali vzorku média 

z kultúry troch línii buniek (MUF, HFSF,CRL), kultivovaných vo forme monovrstvy 

a sferoidu a stanovili koncentráciu laktátu  pomocou Accutrend lactate analyzer® s lineárnym 

rozsahom pre štandardné laktátové koncentrácie. Odobraný objem sme doplnili médiom.

Izolácia RNA a DNA mikročipová analýza

Celková RNA bola izolovaná z buniek kultivovaných ako jednovrstva ako aj zo 

sferoidov (kultivované 48h) s TRIZOL Reagent (Invitrogen) a v ďalšom stupni purifikovaná 

pomocou RNeasy-kit (Qiagen). Kvalita RNA bola testovaná v systéme Agilent Bioanalyser 

2100. Výťažky RNA (5 µg) spĺňajúce požadované parametre na kvalitu boli odoslané do 
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laboratória Mikročipovej DNA analýzy, Biomedicum, Helsinki, Fínsko. Na analýzu boli 

použité Affymetrix HG10 U133A GeneChips.  Intenzita signálov v mikročipoch bola snímaná 

pomocou Affymetrix® Microarray Suite 5.0 software. Profily génovej expresie 

v jednovrstvách a sferoidoch  boli porovnané pomocou GeneSpring-software verzia 7.2 

(Agilent Technologies).

Výsledky

Monitorovanie hladiny ATP

Záznam relatívnej intenzity signálu hladiny ATP vykazoval dramatický pokles až 

o cca 40% oproti počiatočnej hodnote, a to už po 10 minútach od započatia kultivácie buniek 

vo forme sferoidu. Tento stav hladiny ATP sa udržoval až do 12. hodiny kultivácie, kedy sme 

zaznamenali dramatický nárast intenzity signálu, kde hladina ATP vystúpila na hodnotu 

totožnú s hodnotou v čase t = 0 h. Od tohto bodu zaznamenávame pozvoľný, takmer lineárny 

pokles signálu so stúpajúcim časom kultivácie.
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Obr. 1: Časová závislosť hladiny ATP od dĺžky kultivácie buniek vo forme sferoidov

Koncentrácia laktátu

Tab. 1: Výsledky merania koncentrácie laktátu troch bunkových línií kultivovaných v monovrstve a v sferoide

čas [hod]
Monolayer [mM] Sferoid [mM]

MUF HFSF CRL MUF HFSF CRL
24 1,2 >0,7 1,6 1,9 1,8 2,9
48 2,9 2,3 3,1 3,7 4,1 5,2

72 3,4 3 3,6 4 4,6 5,4
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Obr. 2: Porovnanie časového vývoja koncentrácie laktátu bunkovej línie MUF v monovrstve a sferoide

Porovnanie stupňa expresie vybraných génov

Zo zoznamu obsahujúceho hodnoty expresie celého genómu sme vybrali gény uvedené 
v Tab. 2.

Tab. 2: Expresia vybraných génov zúčastňujúcich sa na regulácii energetického metabolizmu v bunkách 
kultivovaných vo forme sferoidu

gene id

násobok 
expresie

vztiahnutý 
na 

monovrstvu

popis génu

225207_at 95,44 pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4

230748_at 54,95
solute carrier family 16 (monocarboxylic acid 
transporters), member 6 ; 

214681_at 7,246 glycerol kinase
208911_s_at 0,561 pyruvate dehydrogenase (lipoamide) beta

210046_s_at 0,47
isocitrate dehydrogenase 2 (NADP+), 
mitochondrial

220236_at 0,455
pyruvate dehydrogenase phosphatase 
regulatory subunit

1554152_a_a
t 0,215

oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) 
dehydrogenase (lipoamide)

V 48. hodine kultivácie buniek zaznamenávame zvýšenú expresiu (95 krát vyššiu ako 

v monovrstve) regulačného enzýmu pyruvát dehydrogenázy kinázy(PDK). Ďalej je až 55 krát 

zvýšená expresia prenášača monokarboxylových kyselín 6 ( solute carier family 16, member 

6), ktorý zodpovedá za prenos pyruvátu/laktátu cez membrány. Súčasne došlo k poklesu 

expresie samotnej pyruvát dehydrogenázy, čo je prvý enzým v pyruvátdehydrogenázového 

komplexu (PDC) a aj aktivačného enzýmu PDC, PDfosfatázy.
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Významne je znížená aj expresia dvoch kľúčových enzýmov samotného Krebsovho 

cyklu a to izocitrát dehydrogenáza (0,47) a oxoglutarát (0,215) dehydrogenáza.

Diskusia

V procese kultivácie mezenchymálnych fibroblastov vo forme monovrstvy a sferoidu, 

sme stanovili rozdiely v stupni expresie kľúčových regulačných enzýmov, ktoré sa podieľajú 

na  regulácii energetického metabolizmu. Z grafu pre hladinu ATP taktiež vyplýva, že táto 

kultivácia navodzuje bunkám silné stresové podmienky, čo sa prejaví 50% poklesom hladiny 

ATP, čo je pravdepodobne dôsledkom zvýšenej miery  spotreby a/alebo obmedzenej 

schopnosti produkcie. 

Avšak po určitom čase ( 8-12 hodín) dochádza k opätovnému nárastu hladiny ATP až 

na pôvodnú hodnotu, opäť buď znížením jeho spotreby už poškodenými bunkami, alebo 

zvýšením intenzity metabolizmu.

Napriek tomu bol tento nárast nasledovaný trvalým poklesom hladiny ATP, v čom ako 

predpokladáme zohrávajú kľúčovú úlohu regulačné enzýmy energetického metabolizmu ako 

PDK a oxoglutarátdehydrogenáza a izocitrátdehydrogenáza. 

Meranie koncentrácie laktátu u troch bunkových línií ukázalo, že v priebehu kultivácie 

vo forme sferoidu, dochádza k jeho nadprodukcii v porovnaní s kontrolnou kultúrou, 

kultivovanou štandardne vo forme monovrstvy. 

Výsledky DNA čipovej analýzy potvrdzujú závery z merania koncentrácie laktátu a to

že zvýšenie expresie PDK takmer úplne zastavuje metabolizmus glukózy na úrovni pyruvátu, 

ktorý nie je ďalej spracovávaný na AcCoA a nevstupuje do Krebsovho cyklu(KC), pričom 

expresia dvoch hlavných enzýmov tohto cyklu je taktiež znížená (oxoglutarát

dehydrogenáza 5x a isocitrát dehydrogenáza 2x). V dôsledku týchto dejov sa v cytoplazme 

hromadí nadbytočný pyruvát a NADH a pre priebeh glykolýzy je potreba regenerácie NADH 

koenzýmov, je pyruvát premieňaný na laktát a transportovaný von z bunky, čo potvrdzuje 55-

krát zvýšená expresia membránového prenášača monokarboxylových kyselín.

V budúcnosti by sme chceli dokázať expresiu a prítomnosť týchto enzýmov na úrovni 

proteínov v rôznych časových intervaloch, hlavne v čase nárastu ATP hladiny okolo 8-12 

hodiny kultivácie. Rovnako by sme chceli sledovať vplyv zmeny kultivačných podmienok 

(zloženie média, hypoxia, zvýšená koncentrácia O2 atď.) a antiapoptických proteínov 

(transfekcia s Bcl-2 proteínmi) na metabolizmus buniek.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

103



Následne by sme sa chceli nami navrhnutý model regulácie metabolizmu aplikovať a 

overiť na rakovinových bunkách a tým identifikovať, aké zmeny regulácie metabolizmu sa 

odohrávajú v rakovinových bunkách v procese tumorigenézy.

Záver

Mikročipovou DNA analýzou a stanovením ukazovateľov stavu metabolizmu (ATP 

a laktát) sme dokázali, že regulácia metabolizmu zdravých buniek kultivovaných vo forme 

sferoidu sa odlišuje od buniek kultivovaných vo forme monovrstvy. Pričom tento model 

kultivácie môžeme využiť pri simulácie rastu a progresie tumorových buniek a skúmania 

dôsledkov tumorigenézy na reguláciu energetického metabolizmu.
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Analýza expresie od svetla nezávislej protochlorofylid oxidoreduktázy v klíčencoch 
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Katarína Breznenová, Viktor Demko, Ján Hudák

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; katarinabreznenova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Miestom fotosyntézy v eukaryotických fototrofných organizmoch sú špecificky 

diferencované plastidy, chloroplasty [1]. Na vnútorný membránový systém chloroplastov sú 

naviazané asimilačné pigment-proteínové komplexy potrebné pre priebeh fotosyntézy. Chlorofyly 

sú najvýznamnejšou skupinou fotosyntetických pigmentov viazaných na membrány tylakoidov, 

pričom chlorofyl a (Chl a) je dôležitý pre vlastnú premenu energie žiarenia [2]. Základom 

štruktúry chlorofylov sú porfyríny, čo sú tetrapyroly pospájané metínovými mostíkmi s centrálne 

naviazaným atómom horčíka [3].

Biosyntéza tetrapyrolových pigmentov z glutamátu pozostáva z viac ako pätnástich 

enzymatických reakcií. Prvých deväť krokov k protoporfyrínu IX je zhodných s biosyntetickou 

dráhou hému. Následne sa dráha delí na dve časti: Fe-vetvu pre syntézu hému a Mg-vetvu, ktorá 

je špecifická pre syntézu chlorofylu [4]. Mg-vetva pozostáva zo šiestich krokov, pričom redukcia 

D-kruhu protochlorofylidu (Pchlide), jedného z prekurzorov chlorofylu, je významným 

regulačným krokom biosyntézy chlorofylov. Počas nej dochádza k premene Pchlide na 

chlorofylid (Chlide) [5]. Pre túto redukciu sa počas evolúcie vytvorili dve geneticky 

a biochemicky odlišné stratégie. Prvú z nich sprostredkuje jadrom kódovaná od svetla závislá 

Pchlide oxidoreduktáza („LPOR, light-dependent protochlorophyllide oxidoreductase“), ktorá je 

funkčná len za prítomnosti svetla. Druhý spôsob zabezpečuje od svetla nezávislá Pchlide 

oxidoreduktáza („DPOR, light-independent/dark-active protochlorophyllide oxidoreductase“),

plastidom kódovaný enzýmový komplex, ktorý je aktívny aj za neprítomnosti svetla. DPOR sa 

vyskytuje v mnohých fotosyntetizujúcich organizmoch, s výnimkou krytosemenných rastlín, a 

skladá sa z troch podjednotiek ChlL, ChlN a ChlB, kódovaných génmi chlL, chlN a chlB [6].

Cieľom našej práce bolo analyzovať expresiu DPOR v klíčnych listoch Pinus mugo
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a Pinus sylvestris v závislosti na ontogenetickom štádiu vývinu klíčencov a v prvých fázach 

deetiolizácie po osvetlení. Sledovali sme expresiu génov chlL, chlN a chlB s využitím RT-PCR

a distribúciu podjednotiek DPOR imunolokalizáciou špecifickými protilátkami.

Materiál a metódy

1. Rastlinný materiál

Klíčence P. mugo a P. sylvestris sme pestovali na vlhkom perlite v kontinuálnej tme pri 

23°C. Odoberali sme klíčne listy zo skorých vývinových štádií (P. mugo 10. deň, P. sylvestris 7. 

deň), plne vyvinutých klíčencov (P. mugo 16. deň, P. sylvestris 12. deň) a plne vyvinutých 

klíčencov po 24-hodinovom osvetlení pri 100 μmol.m-2.s-1 (P. mugo 17. deň, P. sylvestris 13. 

deň). Klíčne listy sme zamrazili v tekutom dusíku a uskladnili pri -70°C.

2. Izolácia RNA, reverzná transkripcia a RT-PCR

RNA z klíčnych listov sme izolovali pomocou Spectrum™ Plant Total RNA Kit

(SIGMA-ALDRICH, USA). Vzorky RNA sme ošetrili DNázou I bez RNáz (Fermentas, 

Nemecko). Pre syntézu prvého vlákna cDNA v reverznej transkripcii sme použili ImProm-II ™ 

Reverse Transcription System (Promega, USA). V RT-PCR (program termocyklera: 2 min 94°C; 

30 cyklov po 15 sek 94°C a 1 min 60°C; 10 min 60°C; T-Professional Basic, Biometra, 

Nemecko) sme nasyntetizovali cDNA pre gény chlB, chlL, chlN a 23S. Pre amplifikáciu sme 

použili Dream Taq™ DNA polymerázu (Fermentas, Nemecko). Ako referenčný gén sme použili 

konštitutívne exprimovaný gén 23S, kódujúci jednu z ribozomálnych RNA. PCR produkty sme 

analyzovali na 2% TAE-agarózových géloch s etídium bromidom pod UV žiarením.

3. Izolácia proteínov a imunolokalizácia podjednotiek DPOR

Koncentráciu proteínov sme stanovili pomocou BCA kitu (Bichinonic Acid Kit for 

Protein Determination, SIGMA-ALDRICH, USA).

Vzorky proteínov sme naniesli na 12% polyakrylamidový gél a po elektroforéze preniesli 

na nitrocelulózovú membránu (veľkosť pórov 0,45µm) v blotovacom zariadení Trans Blot SD 

Cell (Biorad, USA) pri prúde 0,8 mA/cm2 gélu. Membrány sme následne inkubovali v 

špecifických primárnych protilátkach (anti-ChlB, anti-ChlL a anti-ChlN), ktoré nám boli 

poskytnuté od prof. Yuichi Fujita, Nagoya University, Nagoya, Japonsko. Membrány sme 

následne inkubovali v sekundárnej protilátke (Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)-HRP Konjugát;

Biorad, USA). Po vymytí sekundárnej protilátky sme na membránu aplikovali na 30 sek zmes 
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roztokov chemiluminiscenčného kitu  Immobilon Western (Millipore, USA) a signál sme 

vyvolali na RTG film.

Výsledky a diskusia

V klíčnych listoch P. mugo a P. sylvestris sme, s využitím RT-PCR, potvrdili expresiu 

plastidových génov chlL, chlN a chlB. Expresia všetkých génov bola konštitutívna a nemenila sa 

v priebehu ontogenézy v tme, ani po 24 hodinách osvetlenia (Obr.1). Naše výsledky sú v súlade 

s výsledkami autorov Cahoon & Timko [7], ktorí vo svojej práci uvádzajú, že expresia génov 

chlL, chlN a chlB v kultúrach Chlamydomonas reinhardtii pestovaných na svetle a v tme je 

konštitutívna. Podobne aj Demko et al. [8] pozorovali, že v klíčencoch Picea abies sa expresia 

všetkých plastidových génov pre DPOR v priebehu vývinu a po 24 hodinovom osvetlení nemení.

Obr. 1: Expresie génov kódujúcich podjednotky DPOR. Označenie vzoriek : P. mugo skoré štádiá (me), P. mugo
plne vyvinuté klíčence (md), P. mugo plne vyvinuté klíčence po 24-hod osvetlení (m24), P. sylvestris skoré štádiá 
(se), P. sylvestris plne vyvinuté klíčence (sd) a P. sylvestris plne vyvinuté klíčence po 24-hod osvetlení (s24).

Imunolokalizáciou sme potvrdili prítomnosť všetkých troch podjednotiek DPOR (Obr. 2). 

Hladina podjednotky ChlB bola v klíčnych listoch P. mugo najvyššia v skorých štádiách a plne 

vyvinutých klíčencoch a po osvetlení klesala. V klíčnych listoch P. sylvestris sme najvyššiu 

hladinu ChlB pozorovali v skorých štádiách, v plne vyvinutých klíčencoch a po osvetlení hladina 

ChlB klesala. Dynamika expresie podjednotky ChlL bola v oboch rastlinných druhoch rovnaká, 

najvyššiu hladinu sme pozorovali v skorých vývinových štádiách. Autori Shi & Shi [9] vo svojej 

práci pozorovali konštitutívnu expresiu génov chlL, chlN a chlB v kultúrach Chlorella 

protothecoides. Po osvetlení zaznamenali zníženie hladiny proteínov ChlL, ChlN a ChlB. Všetky 

tri podjednotky sa však akumulovali aj v kultúrach pestovaných na svetle, preto spomínaní autori 

predpokladajú, že DPOR sa čiastočne podieľa na redukcii Pchlide aj v prítomnosti svetla.
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Obr. 2: Imunolokalizácia podjednotiek DPOR. Označenie vzoriek: P. mugo skoré štádiá (me), P. mugo plne 
vyvinuté klíčence (md), P. mugo plne vyvinuté klíčence po 24-hod osvetlení (m24), P. sylvestris skoré štádiá (se), P. 
sylvestris plne vyvinuté klíčence (sd) a P. sylvestris plne vyvinuté klíčence po 24-hod osvetlení (s24).

Záver

 V klíčnych listoch všetkých skúmaných štádií P. mugo a P. sylvestris sme potvrdili 

konštitutívnu expresiu plastidových génov chlL, chlN a chlB, ktoré kódujú podjednotky 

enzýmového komplexu DPOR

 Imunolokalizáciou špecifickými protilátkami sme dokázali prítomnosť proteínov ChlL, 

ChlN a ChlB v klíčnych listoch všetkých skúmaných štádií oboch rastlinných druhov

 Podjednotky ChlL a ChlB vykazovali dynamiku expresie v závislosti na ontogenéze 

a podmienkach osvetlenia

 Na základe detekcie všetkých podjedotiek DPOR  aj po 24 hodinách osvetlenia môžeme 

predpokladať, že DPOR zabezpečuje redukciu Pchlide v skorých hodinách deetiolizácie

 Na základe potvrdenia expresie podjednotiek DPOR na úrovni mRNA a proteínov 

môžeme predpokladať, že enzýmový komplex DPOR sa aktívne podieľa na redukcii 

Pchlide v P. mugo a P. sylvestris
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Úvod a formulácia cieľa

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus, Linnaeus 1758) je najrozšírenejším a najčastejšie sa 

vyskytujúcim druhom kliešťa v Európe. Je to parazit, ktorý sa živí krvou suchozemských 

stavovcov vrátane človeka. V Európe je kliešť obyčajný vektorom širokého spektra patogénov 

– baktérií, vírusov a protozoí s medicínskym aj veterinárnym významom. Medzi 

najvýznamnejšie patria baktérie z komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato (sl), ktoré 

spôsobujú ochorenie lymskú boreliózu. V Európe je B. burgdorferi s.l. popísaná v 26 

krajinách [1] s rôznou prevalenciou. Na Slovensku bola zistená prevalencia infikovaných I. 

ricinus v rozsahu 8% až 33% [2, 3], čo podporuje aj 10-ročný výskum realizovaný na území 

východného Slovenska, podľa ktorého sa prevalencia môže lokálne meniť od 2,1% do 41,7% 

[4]. V prírodných ohniskách  Slovenska cirkuluje B. garinii, B. valaisiana, B. afzelii, B. 

burgdorferi s.s. a B. lusitaniae. Do pozornosti sa v súčastnosti dostávajú gram-negatívne 

baktérie z radu Ricketssiales, čeľade Anaplasmataceae – predovšetkým Anaplasma 

phagocytophilum, ktorá spôsobuje tzv. humánnu granulocytárnu anaplazmózu (HGA) [5].

HGA je ochorenie ľudí aj zvierat. Prvý krát bola popísaná v USA v roku 1994 [6], v Európe 

bol prvý prípad potvrdený o dva roky neskôr v Slovinsku [7]. Od roku 1996 sú prípady  HGA 

hlásené z viacerých európskych krajín. Na Slovensku zatiaľ nebol hlásený žiadny humánny 

prípad ochorenia na HGA, aj keď prítomnosť tejto baktérie na našom území bola potvrdená 

[8]. Obe ochorenia majú charakter prírodnej ohniskovosti.

V posledných desaťročiach boli vo viacerých európskych krajinách zaznamenané

zmeny v rozšírení kliešťov. Ide o posun hornej hranice jeho rozšírenia do vyšších 

nadmorských výšok [9, 10] ako aj o horizontálny posun smerom na sever [11]. Príčinou sú 
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globálne zmeny [12], ktoré vedú k vzniku nových, prípadne k zániku už existujúcich ohnísk.

Cieľom práce bolo zistiť výskyt a hustotu kliešťa obyčajného I. ricinus na vertikálnom 

transekte modelovej lokality v Strážovských vrchoch. Použitím molekulárnych metód dokázať 

prítomnosť patogénov v oblasti, zistiť mieru prevalencie B. burgdorferi s.l. a A.

phagocytophilum, zistiť závislosť prevalencie a hustoty kliešťov od nadmorskej výšky, 

zastúpenie jednotlivých genospecies borélií, ktorých cirkulácia v danej oblasti závisí od 

prítomnosti kompetentných rezervoárových hostiteľov, prípadne zistiť či dochádza ku 

koinfekcii kliešťov oboma patogénnymi baktériami. 

Materiál a metódy

Charakteristika územia a modelovej oblasti. Strážovské vrchy (223 – 1213 m n.m.) 

patria k jedným z horských celkov Fatransko-tatranskej oblasti. Vegetačný pokryv tvoria 

karpatské dubovo-hrabové lesy (Carcii pilosae-Carpinetum), vo vyšších polohách sú to bukové 

a jedľovo-bukové lesy (Dentario-glandulossae Fagetum) a bukové lesy horských polôh

(Luzulo-Fagenion p. p.). Modelová lokalita bola umiestnená na juhovýchodnom svahu Malej 

Magury (max. 950 m n.m.) a prechádzala od obce Chvojnica (493 m n.m.) východnou stranou 

svahu Malej Magury s vertikálnymi odstupmi cca 50 m. Dve zo siedmych lokalít boli situované 

na úpätí hory v nadmorskej výške 350 - 400 m. Na každej z lokalít bolo vlajkovaných niekoľko 

úsekov.

Zber kliešťov. Kliešte Ixodes ricinus boli počas rokov 2005 – 2007 zbierané metódou 

vlajkovania na vegetácii a lesnej hrabanke svetlou vlajkou o veľkosti 1x1 m. Prevlajkované 

územie tvorilo viac ako 7200 m2. Počas tohto obdobia bolo nazbieraných 760 kliešťov I.

ricinus, ktoré boli fixované v 70% etanole a následne determinované do druhov podľa Siudu 

[13]. Kliešte boli vyšetrené molekulárnymi metódami a získané údaje následne spracované 

štatistickými metódami. Hustota kliešťov bola vyjadrené ako počet kliešťov /100 m2.

Izolácia DNA z kliešťov. Kliešte I. ricinus boli pred izoláciou genomickej DNA sušené 

počas 30 minút, aby došlo k odpareniu etanolu. Každý kliešť bol zvlášť rozrezaný sterilným 

skalpelom. DNA bola izolovaná metódou alkalickej hydrolýzy [14], uskladnená pri -20°C [15].

Molekulárne metódy PCR a RFLP. PCR amplifikáciu sme uskutočnili podľa Postica 

[16]. Úspešnosť izolácie DNA z kliešťov bola overená amplifikáciou 620 bp dlhého fragmentu 

mitochondriálneho génu cytochróm b [17]. Prítomnosť baktérií z komplexu B. burgdorferi s.l. 

bola zisťovaná amplifikáciou ~ 250 bp dlhého fragmentu 5S (rrfA) - 23S (rrlB) intergenového 

medzerníka rDNA. Prítomnosť DNA baktérie A. phagocytophilum bola zisťovaná
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amplifikáciou 849 bp dlhého úseku génu msp4 kódujúceho MSP4 povrchový proteín [18]. 

Vzorky pozitívne na prítomnosť B. burgdorferi s.l. boli následne genotypizované metódou 

RFLP [16]. Ako pozitívne kontroly boli použité už vyizolované genotypy B. garinii, B. 

valaisiana, B. afzelii, B. burgdorferi s.s. a B. lusitaniae.

Štatistické analýzy. Na štatistické analýzy bol použitý program SPSS 16.0, Windows.

Výsledky a diskusia

Celkovo bolo navlajkovaných 760 kliešťov Ixodes ricinus (210 adultov / 550 

juvenilov). Kliešte sa na vegetácii vyskytovali pozdĺž celého transektu vo všetkých 

vývinových štádiách (Tabuľka 1). Priemerná hustota kliešťov v oblasti bola 10.5 kliešťa na 

100 m2 v rozpätí od 7.1 do 26.8 kliešťov na 100 m2. Hustota dospelých kliešťov sa 

pohybovala od 0 do 3.8 jedincov na 100 m2, u nýmf od 0 do 26.8 na 100 m2. Závislosť hustoty

kliešťov od nadmorskej výšky na sledovaných lokalitách nebola potvrdená (Chi-kvadrát, p = 

0,278). Potvrdená nebola ani závislosť medzi hustotou infikovaných kliešťov a nadmorskou 

výškou jednotlivých lokalít (Chi-kvadrát, p = 0,291). Potvrdená nebola ani závislosť medzi 

hustotou infikovaných kliešťov a nadmorskou výškou jednotlivých lokalít (Chi-kvadrát, 

p=0,291). Prevalencia borélií nekorelovala s nadmorskou výškou sledovaných lokalít 

(Spearmanov korelačný test, p=0,250). Jouda [19] na podobnom výškovom transekte v 

nadmorskej výške 500 – 1000 m n.m. zistila, podobne ako Aeschlimann [20], že so 

stúpajúcou nadmorskou výškou klesá prevalencia aj hustota kliešťov v biotope. Znižovanie 

hustoty kliešťov v súvislosti s nadmorskou výškou na Slovensku bolo potvrdené až od 

nadmorskej výšky 900 m, pričom bol zaznamenaný výrazný posun hornej hranice rozšírenia 

kliešťa I. ricinus do nadmorských výšok nad 1200 m (Lukáň a Bullová, dosiaľ 

nepublikované). Nadmorská výška 800 m, ktorá bola dve desaťročia dozadu považovaná za 

hornú hranicu výskytu tohto druhu na našom území [21, 22], spadá teraz do jeho 

ekologického optima, preto závislosť medzi hustotou kliešťov a nadmorskou výškou na 

transekte medzi 350 – 850 m n.m nebola potvrdená. 

Borrelia burgdorferi s.l.: Prítomnosť borélií  sme detekovali v 48 zo 760 ( 6,3%)

vyšetrených kliešťov (Tabuľka 2). Použitím RFLP sme zistili prítomnosť štyroch genospecies 

B. garinii 39,6%, B. valaisiana 29,2%, B. afzelii 8,3%., B. burgdorferi s.s. 6,3% v

Strážovských vrchoch. Zmiešaná infekcia bola potvrdená u 2 zo 48 pozitívnych kliešťov (B. 

garinii and B. valaisiana; B. garinii and B. burgdorferi s.s.). Pravdepodobne kvôli nízkej 

koncentrácii DNA u 12,5% pozitívnych vzoriek sa nepodarilo metódou RFLP zistiť genotyp.
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Rozdiel v prevalencii B. burgdorferi s.l. medzi dospelými a juvenilnými štádiami kliešťa I.

ricinus nebol štatisticky významný (Fisherov test, p=0,243). Zistili sme štatisticky významný 

rozdiel v prevalencii medzi samcami a samicami (Fisherov test, p=0,001), ako aj samicami 

a nymfami (Fisherov test, p=0,004). Samice boli infikované najčastejšie. Významný bol aj 

pomer vo frekvencii výskytu  medzi B. afzelii a B. garinii u dospelcov a nýmf  (Fisherov test, 

p=0,01). Kým B. afzelii bola zistená len u nýmf,  B. garinii sa vyskytovala aj v dospelých 

kliešťoch. Podobne bol štatisticky významný aj  pomer v prevalencii medzi B. afzelii k B. 

garinii + B.valaisiana u nýmf a dospelých kliešťov (Fisherov test, p=0,004).

Rozdiely v zastúpení jednotlivých genospecies  by mohlo byť o.i. spôsobený skladbou 

kompetentných a nekompetentných rezervoárových hostiteľov na danom území. B. garinii

(okrem subtypu OSPA 4) a B. valaisiana cirkuluje v prírodnom ohnisku prostredníctvom 

vtákov, B. afzelii prostredníctvom hlodavcov [23, 24]. Vysoká zver predstavuje 

nekomepentného rezervoárového hostiteľa [25]. Relatívne nízke zastúpenie B. afzelii (8,3%) 

a vysoké zastúpenie B. garinii a B. valaisiana naznačuje, že na skúmaných lokalitách sú 

hlavnými rezervoárovými hostiteľmi vtáky.

Anaplasma phagocytophilum: Prítomnosť patogénov bola zistená v 6 zo 760 

vyšetrených (0,8%) kliešťov. Najvyššie bola detekovaná v nadmorskej výške do 700 m n.m 

pričom nebola zistená závislosť infikovanosti kliešťov I. ricinus od nadmorskej výšky 

(Spearman korelačný test, p=0,770). Medzi jednotlivými lokalitami a frekvenciou výskytu 

anaplaziem nebola zistená štatisticky významná závislosť (Chi kvadrát, p=0,887). Štatisticky 

významná nebola ani závislosť prevalencie od pohlavia (Fisherov test, p=0,072). Prevalencia 

však bola významne závislá od vývojového štádia kliešťov A. phagocytophilum (Fisherov test, 

p=0.001). Prítomnosť tejto baktérie bola častejšie detekovaná u dospelcov I. ricinus než 

u nýmf. Významná bola aj závislosť prevalencie A. phagocytophilum od pohlavia u dospelých 

kliešťov, u samíc sa vyskytovala častejšie ako u samcov (Fisherov test, p=0,007). Hlavným 

rezervoárovým hostiteľom A. phagocytophilum je vysoká zver [26, 27, 28].

Tab. 1: Počty jednotlivých štádií kliešťov Ixodes ricinusv nadmorskej výške 350 – 850 m
Max. nadmorská 

výška v Počet  kliešťov Ixodes ricinus
Lokalita m n.m. samce samice nymfy

1. Hluchá dolina 615 19 22 232
2. Hluchá dolina - lúka 668 24 32 129
3. Magura 850 11 15 34
4. Malinová 350 9 10 0
5. Ryžoviská 427 28 40 68
6. Tužina 470 0 0 55
7. Zrúcanina 580 0 0 29
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Tab. 2: Počet kliešťov Ixodes ricinus navlajkovaných na vertikálnom transekte a počet pozitívnych kliešťov 
v jednotlivých nadmorských výškach

Počet pozitívnych kliešťov Ixodes ricinus

Lokalita
Celkový počet 

kliešťov B. burgdorferi s.l. A. phagocytophilum
1. Hluchá dolina 273 21 2
2. Hluchá dolina - lúka 185 9 2
3. Magura 63 4 0
4. Malinová 19 4 0
5. Ryžoviská 136 3 2
6. Tužina 55 2 0
7. Zrúcanina 29 5 0

Záver

Zistili sme prítomnosť kliešťov na všetkých študovaných lokalitách v Strážovských 

vrchoch (Vnútorné Západné Karpaty). Potvrdili sme výskyt baktérií z komplexu B.

burgdorferi s.l. a A. phagocytophylum a prítomnosť štyroch genospecies borélií v kliešťoch 

Ixodes ricinus (B. garinii, B. valaisiana, B. afzelii, B. burgdorferi s.s.) s výraznou prevahou B. 

garinii a B. valaisiana (66%). A. phagocytophylum sme zaznamenali ojedinele. V jednom 

prípade bola zistená koinfekcia oboma patogénnymi baktériami. Nezistili sme závislosť 

prevalencie infekcie v kliešťoch a hustoty kliešťov od nadmorskej výšky.
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Úvod a formulácia cieľa

Rod Salmonella sa zaraďuje do čeľade Enterobacteriaceae a obsahuje dva druhy

Salmonella enterica a Salmonella bongori. Salmonella enterica obsahuje 6 poddruhov, 

pričom z hľadiska humánnej medicíny je najvýznamnejší poddruh Salmonella enterica subsp. 

enterica, ktorý spôsobuje ochorenia človeka a teplokrvných živočíchov [1, 2]. Ostatné 

poddruhy sú patogénmi studenokrvných živočíchov [3]. Salmonely sa z hľadiska humánnej 

klinickej mikrobiológie rozdeľujú na primárne antropopatogénne (Salmonella Typhi a

Salmonella Paratyphi – pôvodcovia brušného týfusu a paratýfusu) a primárne zoopatogénne

(netyfoidné salmonely vyvolávajúce početné intestinálne ochorenia) [4].

Salmonely sú ubikvitné organizmy. Vyskytujú sa v pôde aj vo vode, kde môžu za 

vhodných podmienok prežívať mesiace i roky. Vďaka ich širokému spektru rezervoárov môžu 

nakaziť rôzne živočíšne druhy, vrátane hospodárskych zvierat, a môžu kontaminovať aj

poľnohospodárske produkty [3, 5]. Izolácia salmonel z rôznych zdrojov by mala zahŕňať

pomnoženie baktérií v neselektívnej a následne v selektívnej tekutej pôde, až potom by malo 

nasledovať očkovanie vzorky na pevné selektívne médiá [6, 7]. V klinických laboratóriách sa 

na pomnoženie používa selenitový alebo tetrationátový (Muller-Kauffmann) bujón. Potom sa 

vzorky preočkujú na pevné selektívne médiá, z ktorých sa najčastejšie používa XLD agar, DC 

agar, SS-agar, Wilson-Blair agar a iné [4, 8].

Používanie antibiotík pri terapii gastroenterickej formy salmonelózy sa neodporúča, 

dôležité je ale zamerať sa na podpornú liečbu pacienta, najmä na rehydratáciu organizmu. V 

liečbe týfusových infekcií sa využívajú fluorochinolóny alebo trimetoprim/sulfametoxazol [2, 

3]. Najmä fluorochinolóny sú stále účinné liečivá v terapii brušného týfusu, v poslednom 

období však stúpa rezistencia aj proti týmto chemoterapeutikám [9].V dôsledku narastania 

výskytu multirezistentných kmeňov rodu Salmonella sa liečba infekcií vyvolaných týmito 
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baktériami stáva v súčasnosti náročnejšou [10]. Produkcia inaktivačných enzýmov, zmena

cieľového miesta liečiva, aktívny eflux liečiva z bunky a znížená permeabilita vonkajšej 

bunkovej membrány sú účinnými mechanizmami rezistencie salmonel proti používaným 

antiinfekčným látkam [6].

Cieľom prezentovanej práce bola izolácia a identifikácia salmonel z rôznych zdrojov, 

ktoré by mohli byť rezervoárom infekcií pre človeka.

Materiál a metódy

Salmonely boli izolované z vody pochádzajúcej z viacerých zdrojov (Dunaj, Gidra, 

bratislavské štrkoviská a čistiarne odpadových vôd, krasové vody z jaskýň Milada, Domica,

Gombasecká jaskyňa a z jazera Farárova jama) a z exkrementov rôznych druhov zvierat z

domáceho chovu a z bratislavskej zoologickej záhrady. Ako kontrola bol použitý štandardný 

bakteriálny kmeň Salmonella Enteritidis CCM 4420 (Česká zbierka mikroorganizmov, Brno, 

Česká republika) a ďalších 9 izolátov salmonel poskytnutých Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Nitre.

Na izoláciu, kultiváciu a druhovú identifikáciu salmonel boli použité nasledujúce 

kultivačné médiá (Biomark, India; Merck, Nemecko): živný agar č. 2, peptónová voda, 

Rappaport-Vassiliadis Soya Broth, XLD Agar, Brilliant-Green Agar, Bismuth-Sulphite Agar, 

Urea Agar, L-Lysin Agar a Kligler Agar.

Metóda izolácie salmonel z vody a zo živočíšnych exkrementov bola založená na 

správnom odbere vzoriek a vhodnej kultivácii (predrozmnoženie, pomnoženie v selektívnom 

tekutom médiu a selekcia na agarovom médiu). Jednotlivé kolónie boli preočkované na tri 

potvrdzujúce kultivačné médiá. Na druhovú identifikáciu izolátov Salmonella sp. bola použitá 

komerčná diagnostická súprava ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika).

Výsledky a diskusia

Prvá časť práce bola zameraná na izoláciu salmonel z vody. Salmonely sa vyskytujú 

najmä v znečistených vodách, ktoré môžu byť zdrojom infekcie pre človeka aj zvieratá [3, 5]. 

Najviac vzoriek (celkovo 30) pochádzalo z troch rôznych odberových miest v toku Dunaja.

Vzorky boli odoberané v priebehu celého roka 2008. Salmonely sa podarilo vyizolovať iba v

jednom prípade – pozitívna vzorka bola odobraná na ľavom brehu Dunaja pri vyústení potoka 

Vydrica, ktorý bol v čase odberu veľmi znečistený v dôsledku daždivého počasia.

Vzorky z potoka Gidra boli odoberané v apríli a v septembri roku 2008, výsledok 

izolácie bol v oboch prípadoch negatívny. Ďalšími sledovanými vodnými zdrojmi boli 
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bratislavské štrkoviská, z ktorých sa voda odobrala v júni 2008, výsledok izolácie bol však 

tiež negatívny. Vo februári 2009 boli odoberané vzorky vody z bratislavských čistiarní 

odpadových vôd (ČOV Petržalka, ÚČOV Vrakuňa, ČOV Devínska Nová Ves). Salmonely sa 

podarilo izolovať z vody odobratej v ČOV Petržalka a ÚČOV Vrakuňa. Čistiarne odpadových 

vôd sa teda javia ako dobrý zdroj pre izoláciu salmonel, a to aj v zimnom období.

Vzorky krasovej vody z jaskýň Milada, Domica, Gombasecká jaskyňa a z jazera

Farárova jama boli odobraté v apríli a v septembri roku 2008. Ani v jednom prípade nebol 

zistený výskyt salmonel, čo podporuje názor, že krasové vody by mohli v budúcnosti byť 

vhodným potenciálnym zdrojom pitnej vody.

Zvieratá môžu byť infikované salmonelami bez akýchkoľvek príznakov ochorenia. 

Prostredníctvom výkalov vylučujú salmonely do prostredia, a tým ohrozujú zdravie ostatných 

zvierat aj človeka [6, 7]. V druhej časti práce boli salmonely izolované z exkrementov zvierat 

z domáceho chovu a z chovu bratislavskej zoologickej záhrady. Od zvierat z domáceho chovu 

bolo odobratých 5 vzoriek (papagáj rodu ara – 2 vzorky, papagáj rodu amazoňan – 1 vzorka, 

jazvec lesný – 2 vzorky) – výsledok izolácie bol vo všetkých prípadoch negatívny.

V bratislavskej zoologickej záhrade bolo v októbri roku 2008 odobratých celkovo 42 

vzoriek od rôznych druhov zvierat. Salmonely sa podarilo vyizolovať zo 6 vzoriek, ktoré boli 

získané od studenokrvných aj teplokrvných živočíchov: žabohlavka tmavá, leguán zelený, 

varan mangrovový, koralovka červená, nandu pampový, gepard štíhly. V januári 2009 boli 

zopakované odbery u zvierat, ktoré boli infikované salmonelami a vo všetkých prípadoch boli 

vzorky opäť pozitívne na salmonely.

Záver

Prezentovaná práca bola zameraná na izoláciu a identifikáciu salmonel vo vzorkách 

rôznych typov vody a v živočíšnych exkrementoch. Výskyt salmonel bol zistený len v 3 zo 60 

testovaných vzoriek vody (5%), z toho dve vzorky boli odobraté z čistiarní odpadových vôd. 

Vzorky exkrementov rôznych druhov zvierat boli pozitívne v 6 prípadoch zo 47 testovaných 

(13%), pričom salmonely sa vyskytovali častejšie u studenokrvných živočíchov.
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Úvod a formulácia cieľa

Skupina Anguimorpha (FÜRBRINGER, 1900) patriaca do radu šupinatých plazov 

(Squamata) tvorí veľmi zaujímavú taxonomickú jednotku, pre ktorú sú charakteristické 

viaceré osteologické znaky, ako napríklad zvýšený počet presakrálnych stavcov, zrastanie 

cervikálnych intercentier s posteroventrálnou časťou centra predchádzajúceho stavca a 

splývanie odontoidného výbežku, druhého a tretieho intercentra s centrom axisu u dospelcov 

[6].

Anatómii a morfológii postkraniálneho skeletu recentných anguimorfných plazov sa 

doposiaľ venuje pomerne málo autorov a tieto informácie sú často fragmentované. Medzi 

najdôležitejšie takéto práce patrí kniha Osteology of the Reptiles [17], ktorá prináša

komplexný prehľad vedomostí nielen o jednotlivých častiach kostry plazov, ale na základe 

osteologických znakov ponúka aj ich kompletnú klasifikáciu. Jednou z prelomových prác je 

príspevok Vertebrae and Ribs of Modern Reptiles [9], ktorý poskytuje súhrnné informácie 

o stavcoch a rebrách všetkým moderných plazov, vrátane zjednotenia terminológie. 

Z posledného obdobia sú známe práce o postkraniálnom skelete druhu Shinisaurus 

crocodilurus [4] a o anatómii krčnej oblasti u všetkých jašteríc [1]. Publikovaných však bolo 

množstvo prác týkajúcich sa fosílnych nálezov Anguimorpha z mnohých území [2, 6, 7, 10, 

12 a iné].

Cieľom tejto práce je podať čo možno najdetailnejší prehľad o doposiaľ 

publikovaných poznatkoch o morfológii stavcov vybraných recentných rodov a druhov z troch 

čeľadí anguimorfných plazov: Anguidae (GRAY, 1825), Shinisauridae (COPE, 1886) 

a Varanidae (GRAY, 1827). Hlavný dôraz som však kládla na zistenie a porovnanie

morfologických rozdielov a znakov charakteristických pre každý rod. Dôvodom prečo som 

vybrala práve tieto tri čeľade je aj ich zatiaľ celkom neobjasnené taxonomické postavenie –
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jedným z názorov je, že čeľaď Shinisauridae s jedným recentným druhom Shinisaurus 

crocodilurus si je príbuznejšia s čeľaďou Anguidae než s čeľaďou Varanidae [3], čomu 

kontruje teória o tom, že Shinisaurus crocodilurus si je príbuznejší s Varanidae než 

s Anguidae [19].

Materiál a metódy

Práca je zameraná na poskytnutie súhrnu poznatkov z doposiaľ publikovaných štúdií 

o morfológii stavcov u rodov čeľade Anguidae (Anguis, Ophisaurus, Pseudopus, Gerrhonotus

a Diploglossus), Varanidae (Varanus) a Shinisauridae (Shinisaurus crocodilurus), s dôrazom 

kladeným na vyzdvihnutie jednotlivých rozdielov v ich morfológii.

Použitú terminológiu som prevzala predovšetkým z práce FEJÉRVÁRY-LÁNGH [7], ale 

vzhľadom na nejednotnosť názvov pre jednotlivé štruktúry som ju skonfrontovala a doplnila

aj údajmi z prác ROMER [17] a HOFFSTETTER & GASC [9].

Výsledky a diskusia

Čeľaď Anguidae (GRAY, 1825)

Druhy patriace do tejto čeľade sa vyznačujú predĺženým tvarom tela s relatívne 

malými končatinami a niektoré druhy sú beznohé (Anguis, Ophisaurus, Pseudopus a 

Ophiodes). Anguidae v sebe zahŕňa 12 rodov a 114 druhov, ktoré sú zoskupené v troch 

podčeľadiach: Anguinae (GRAY, 1825), Diploglossinae (BOCOURT, 1873-1879)

a Gerrhonotinae (MCDOWELL AND BOGERT, 1954) [20].

Podčeľaď Anguinae: Počet presakrálnych stavcov je u tejto podčeľade 51 až 68 

(Ophisaurus - 54, Anguis - 64) [9]. Charakteristickým znakom je, na rozdiel od zvyšných 

dvoch podčeľadí, plochá ventrálna strana centra [6, 14]. Kondyl stavca je síce rozšírený, ale 

nie je to typická prekondylárna konstrikcia ako u čeľade Varanidae [6, 9]. Centrum u rodu 

Anguis je charakteristicky predĺžené s prítomnosťou nápadných párových subcentrálnych 

otvorov [11]. Dĺžka centier stavcov v prekloakálnom regióne postupne narastá. Počet 

cervikálnych stavcov sa nedá určiť, keďže u druhov s končatinovou redukciou chýba rebrám 

pripojenie na sternum. Hypapofýz je vo všeobecnosti šesť a sú splynuté s centrom stavca. 

Prvý pár rebier nesie u Anguisa tretí, u ostatných rodov štvrtý stavec. Niekedy je prítomný 

jeden lumbálny stavec. Sakrum je redukované na jeden stavec, no prvý stavec, ktorý nesie 

hemapofýzy môže byť interpretovaný aj ako druhý sakrálny [9]. Hemapofýzy sú už na prvom 

kaudálnom stavci, pričom ich bázy sú s centrom úplne splynuté [11, 13]. Autotomické septum 
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je dobre viditeľné [11]. Anguis má prvé autotomické septum na sedemnástom stavci, 

Ophisuarus na dvadsiatomprvom, u Pseudopa sú všetky kaudálne stavce unifikované [9].

Podčeľaď Gerrhonotinae: Prítomných je 26 až 36 presakrálnych stavcov [11]. Na 

ventrálnej strane centra sa nachádza tupý sagitálny hrebeň. Cervikálnych stavcov je osem. 

Hypapofýzy sú splynuté s centrom stavca, vyskytujú sa v počte päť [1]. Prvý pár rebier nesie 

štvrtý stavec, lumbálne stavce nie sú prítomné [9]. Sakrálne stavce sú dva a distálne konce ich 

pleurapofýz sa dotýkajú [11]. Hemapofýzy sú zrastené s centrom stavca [9], no u prvých 

kaudálnych stavcov môžu na centrum nasadať prostredníctvom pedicel [11]. Autotomické 

septum sa zvyčajne objavuje od piateho, šiesteho alebo siedmeho kaudálneho stavca [9].

Obr. 1: Ventrálny pohľad na hrudné stavce niektorých anguidov: A – Anguis, B – Diploglossus, C –
Gerrhonotus, D – Ophisaurus, E – Pseudopus (A – D upravené podľa [11])

Podčeľaď Diploglossinae: Presakrálnych stavcov je zvyčajne 31 až 40, ale ich počet sa 

môže zvýšiť až na 72 až 74 ako je tomu u druhu Ophiodes [6]. Na ventrálnej strane centra sa 

nachádza tupý sagitálny hrebeň. Cervikálnych stavcov je osem (Ophiodes tvorí vínimku so 

šiestimi cervikálnymi stavcami). Prítomných je sedem hypapofýz, ktoré sú splynuté s centrom 

(Ophiodes má šesť hypapofýz) [1, 9]. Prvý pár rebier nesie štvrtý stavec. Lumbálne stavce 

prítomné nie sú, sakrálne stavce sú dva [9]. Hemapofýzy nie sú splynuté so sakrálnymi 

stavcami, ale napájajú sa na centrum prostredníctvom pedicel [11]. Autotomické septum sa 

objavuje už od piateho kaudálneho stavca. U rodu Ophiodes leží autotomické septum za 

transverzálnymi výbežkami, u ostatných sa posúva anteriórne a delí transverzálny výbežok na 

dve časti [9].
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Čeľaď Shinisauridae (COPE, 1886)

Do čeľade Shinisauridae patria dva druhy, a to fosílny eocénny druh Bahndwivici 

ammoskius (CONRAD, 2006) a recentný druh Shinisaurus crocodilurus (AHL, 1930).

Počet presakrálnych stavcov je 26 až 27. Cervikálnych stavcov je osem [4]. 

Prítomných je päť hypapofýz. Prvý pár rebier nesie štvrtý stavec [1, 8]. Krčné stavce 

nasledujúce za axisom majú relatívne malé centrá v porovnaní s hrudnými stavcami. Počet 

dorzálnych stavcov je osemnásť až devätnásť, vrátane jedného lumbálneho stavca. Dorzálne 

stavce sú viac predĺžené ako cervikálne alebo sakrálne. Prítomné sú dva sakrálne stavce, ich 

pleurapofýzy sa distálne dostávajú do kontaktu, ale nie sú zrastené. Kaudálnych stavcov je 

približne 40 [4]. Autotomické septum sa začína vyskytovať od šiesteho alebo siedmeho

kaudálneho stavca [9], Conrad [5] vo svojej práci však opísal nový eocénny druh Bahndwivici 

ammoskius, u ktorého uvádza výskyt autotomického septa už na štvrtom kaudálnom stavci.

Obr. 2: Ventrálny pohľad na hrudný stavec druhu Shinisaurus crocodilurus [4]

Čeľaď Varanidae (GRAY, 1827)

U druhov čeľade Varanidae je počet presakrálnych stavcov 28 až 30. Na ventrálnom 

povrchu centra došlo k vymiznutiu sagitálneho hrebeňa, čím sa stal úplne plochým. 

Charakteristickými znakmi sú prítomnosť silnej prekondylárnej konstrikcie, kedy sa kondyl 

rozširuje a laterálne vybieha cez centrum a účasť centra na formovaní hypapofýz, ktoré sú 

s centrom suturované. Pre Varanidae je typické narastanie dĺžky centra cervikálnych stavcov 

až po šiesty stavec a ich následné skracovanie, pričom u dorzálnych stavcov je dĺžka už 

konštantná. Najdlhšie stavce sú teda práve v cervikálnej oblasti [9, 15]. Cervikálnych stavcov 

je deväť [6]. Prvý pár rebier nasadá na šiesty alebo siedmy stavec [1, 9]. Hypapofýz je

desať, sú veľké a so špeciálnymi laterálne a centrálne distálnymi epifýzami [1]. U varanov sa 

vyskytujú tiež doplnkové distálne elementy podobné epifýzam nesené voľným okrajom 

neurálneho tŕňa [9]. 
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Obr. 3: Ventrálny pohľad na hrudný stavec Varanus sp. (upravené podľa [17])

Sakrum pozostáva z dvoch stavcov, ktoré nesú silný transverzálny výbežok 

reprezentujúci predčasne splynuté sakrálne rebrá (sakrálne pleurapofýzy). Tieto dva stavce sú 

vo všeobecnosti zrastené v oblasti centra, neurálnych oblúkov a mieste dotyku koncov ich 

pleurapofýz. Medzi pleurapofýzami ostáva otvor - foramen sacrale [9]. Centrum kaudálnych 

stavcov vytvára ventrálne pedicely, na ktoré nasadajú hemapofýzy, tie  sa mierne presúvajú 

dopredu a zachovávajú si  iba anteriórnu artikuláciu pod kondylom predchádzajúceho stavca. 

Kaudálne stavce v anteriórnej časti chvosta nesú dobre vyvinuté transverzálne výbežky, 

ktorých veľkosť sa posteriórne rýchlo zmenšuje [9]. Autotomické septum prítomné nie je [16, 

18].

Záver

Táto práca je súhrnom dostupných informácii o morfológii stavcov zástupcov z troch 

vybraných čeľadí skupiny Anguimorpha - Anguidae, Shinisauridae a Varanidae a ponúka ich 

vzájomné porovnanie. Úlohou tohto príspevku bolo priniesť a zosumarizovať vstupné 

informácie, ktoré ďalej použijem a porovnám s výsledkami vlastnej výskumnej práce 

v najbližšom období, v ktorej sa budem venovať riešeniu problémov taxonomického 

postavenia jednotlivých čeľadí, rodov a zástupcov vrámci nich.
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Poznámky k taxonómii pomaliek (Tardigrada) rodu Macrobiotus, skupiny „areolatus“
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Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; cipcalova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Pomalky predstavujú pomerne málo známu skupinu valcovitých bilaterálne 

symetrických mikroskopických živočíchov (obvykle 250 - 500 µm), ktoré nachádzame vo 

všetkých oceánoch a na všetkých kontinentoch všade tam, kde sa nachádza aspoň malá vrstva 

vody (machy, lišajníky, opadanka, tráva, pôda) alebo priamo vo vodnom prostredí. Zo 

systematického hľadiska tvoria samostatný kmeň Tardigrada, ktorý zaraďujeme do nadkmeňa 

Ecdysozoa a spolu s Onychophora a Arthropoda do zoskupenia kmeňov Panarthropoda [1]. 

Telo pomaliek sa skladá z hlavy a štyroch segmentov nesúcich po páre končatín, ktoré sú 

ukončené pazúrikmi rôzneho typu alebo prísavnými diskami. Povrch tela je pokrytý rôzne 

silnou kutikulou, ktorá tvorí u niektorých druhov (Heterotardigrada) na chrbtovej strane 

pancier zložený z doštičiek. Kutikulárneho pôvodu je aj výstelka prednej a zadnej časti 

tráviacej trubice, pazúriky a prívesky na chrbtovej strane [2]. Pomalky sa rozmnožujú 

pohlavne i partenogeneticky. Produkujú hladké alebo rôzne ornamentované vajíčka, ktoré 

majú druhovo špecifickú povrchovú štruktúru. Stanovenie systematickej príslušnosti ja 

založené práve na štruktúrach kutikulárneho pôvodu ako aj na povrchovej štruktúre vajíčok. 

Dodnes je na svete známych 1 059 druhov, ktoré patria do 106 rodov [3]. Na území Slovenska 

bolo doposiaľ zaznamenaných 97 druhov a poddruhov pomaliek [4]. K najlepšie 

preštudovaným oblastiam Slovenska patrí Orava, Vysoké Tatry a Malé Karpaty [2, 5, 6]. 

Biodiverzita pomaliek mnohých oblastí Slovenska však ostáva naďalej celkom neznáma.

Rod Macrobiotus, do ktorého patrí aj skupina „areolatus“, je najbohatší rod kmeňa

Tardigrada. Zahŕňa 170 druhov [3], ktoré sa navzájom odlišujú najmä charakterom bukálno-

faryngeálneho aparátu a povrchovou štruktúrou vajíčok. Do skupiny „areolatus“ zaraďujeme 

druhy rodu Macrobiotus, ktoré majú vo farynxe tri podlhovasté makroplakoidy a chýba im 

mikroplakoid.

Príspevok reprezentuje čiastkový výsledok diplomovej práce, ktorej cieľom je získať 
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prvé informácie o biodiverzite pomaliek v niektorých oblastiach Slovenska, ktoré neboli 

doposiaľ po tejto stránke skúmané. V ňom prezentujeme nálezy pomaliek zo skupiny 

„areolatus“ a ťažkosti spojené s ich taxonomickým zaradením.

Materiál a metódy

Vzorky machov, ktoré obsahovali pomalky zo skupiny areolatus, pochádzajú z týchto 

piatich lokalít: Lok. 1. (Strážovské vrchy, Manínska tiesňava, 1 kompozitná vzorka, odobratá 

08.05.2001 zo skál a z kmeňa stromu, 370 - 400 m n. m., kód DFS 6877), Lok. 2. (Branisko, 

vrch Rajtopíky – vrchol, 2 vzorky odobraté 26.07.2003 zo skalného podkladu, 1030 m n. m.,

DFS 7091), Lok. 3. (Slovenský kras, Jasovská planina, kóta 721 m n. m., 2 vzorky odobraté

05. 05. 2005 zo skalnatého podkladu, DFS 7391), Lok. 4. (Slovenský kras, Zádielska dolina –

najužšie miesto, 1 vzorka odobratá 06. 05. 2005 zo skalnatého podkladu, 420 m n. m., DFS 

7390) a Lok. 5. (Slovenský kras, Boršianska planina, kopec Matesova skala – vrchol, 1 vzorka 

odobratá 07. 05. 2005 zo skalnatého podkladu, 925 m n. m., DFS 7390).

Po odobratí boli vzorky až do laboratórneho spracovania ponechané v suchom stave 

v označenom papierovom vrecúšku. Pred samotnou analýzou sme každú vzorku v kadičke 

zaliali vodou z vodovodu a ponechali v chladničke približne 24 hodín. Následne sme vzorku 

pomocou pinzety pretrepali po malých kúskoch v kadičke s vodou a obsah kadičky sme 

precedili pod prúdom tečúcej vody cez sadu troch kovových sít s otvormi 1 200, 250 a 40 μm. 

Získaný sediment sme z najhustejšieho sita vyplavili do Petriho misiek a analyzovali pod 

stereomikroskopom pri zväčšení 25x a 40x. Jedince a vajíčka pomaliek sme z misiek vybrali

pomocou sklenej mikropipety a zhotovili z nich trvalé preparáty zaliatím do Hoyerovho 

média. Predtým sme ešte pomalky fixovali kvapkou ľadovej kyseliny octovej. 

Preparáty sme analyzovali pod svetelným mikroskopom Olympus BX51 s fázovým 

a Nomarského kontrastom aj s použitím olejovej imerzie pri zväčšení 400x a 1 000x. 

Jedince boli porovnávané s ostatnými druhmi skupiny areolatus na základe kľúčov 

a opisov [7 - 13]. Pri identifikácii materiálu sme sa opierali o aktuálny zoznam opísaných 

druhov [3].

Výsledky a diskusia

Vo vzorkách sme zistili spolu 684 jedincov a 293 vajíčok pomaliek patriacich do rodu 

Macrobiotus, skupiny areolatus.

Nájdené jedince (Obr. 1) možno charakterizovať takto:
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Kutikula hladká, bez pórov. Všetky nohy s granuláciou (Obr. 2). Všetky tri pásy 

bukálnej armatúry sú plne vyvinuté. Prvý pás bukálnej armatúry je zložený z drobných granúl

(Obr. 3). Druhý pás bukálnej armatúry pozostáva z radu krátkych lamiel a zo silnejšie alebo 

slabšie vyvinutého posteriórneho pásu granúl (Obr. 3 – 6). Tretí pás bukálnej armatúry je 

ventrálne aj dorzálne zložený z troch hrebeňov: z dvoch bočných a jedného stredového. 

Ventro-mediánny hrebeň je celistvý alebo rozpadnutý na dve až tri granule. Ventro-laterálne 

hrebene sú celistvé alebo rozpadnuté na sériu granúl postupne sa zmenšujúcich k okrajom 

(Obr. 4 a 6). Farynx obsahuje faryngeálne apofýzy a tri podlhovasté makroplakoidy, 

mikroplakoid chýba (Obr. 7 – 8). Druhý makroplakoid je už na prvý pohľad najkratší, kým 

prvý a tretí makroplakoid sú približne rovnako dlhé. Druhý makroplakoid je umiestnený 

výrazne bližšie k prvému ako tretiemu. Pazúriky sú typu hufelandi s prídavnými koncami na 

hlavných vetvách. Lunuly sú hladké na prvých až tretích nohách a ozubené na štvrtých nohách

(Obr. 2). 

Vajíčka, ktoré sprevádzali dospelé jedince vo vzorkách, možno charakterizovať 

nasledovne: Vajíčka sú okrúhle, priesvitné resp. belavé s kužeľovitými výrastkami s krátkym 

jednoduchým flexibilným zakončením (zriedkavo zdvojeným) a s areoláciou (Obr. 9 – 10). 

Areoly v počte 9 – 10 sú jemne, ale viditeľne skulpturované.

V súčasnosti zaraďujeme do skupiny areolatus 10 druhov: Macrobiotus areolatus

Murray, 1907, M. carsicus Maucci, 1954, M. centesimus Pilato, 2000, M. crenatus Maucci, 

1991, M. csotiensis Iharos, 1966, M. derkai Degma, Michalczyk & Kaczmarek, 2008, M. 

huziori Michalczyk & Kaczmarek, 2006, M. komareki Bartoš, 1939, M. psephus du Bois-

Reymond Marcus, 1944 a M. walteri Biserov, 1998 [7 - 13]. Z nich M. derkai a M. huziori sú 

na základe typu areolácie vajíčok zaradené do užšej skupiny huziori [13]. Druhy skupiny 

areolatus majú buď hladké alebo ozubené lunuly zadných pazúrikov. Naše jedince sa 

ozubenými zadnými lunulami podobajú na ďalšie 4 druhy skupiny areolatus: M. areolatus

Murray, 1907 (kozmopolitný: Európa, Afrika, Ázia, Austrália, Severná, Stredná a Južná 

Amerika), M. crenatus Maucci, 1991 (Severná Amerika – Grónsko), M. komareki Bartoš, 

1939 (Európa – Maďarsko, Ukrajina) a M. walteri Biserov, 1998 (Európa – Rusko, Kaukaz)

[7, 9, 10, 14].

Od M. crenatus sa naše jedince líšia prítomnosťou granúl v druhom páse bukálnej 

armatúry a tým, že jej ventro-mediánny hrebeň môže byť rozpadnutý na niekoľko granúl (u M. 

crenatus je druhý pás bukálnej armatúry zložený len z lamiel a ventro-mediánny hrebeň je 

vždy celistvý).
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Obr. 1-10: Macrobiotus cf. areolatus: 1 – habitus; 2 – lunuly a granulácia na zadných nohách; 3 – bukálna 
armatúra dorzálne; 4 – druhý rad bukálnej armatúry; 5 – tretí pás bukálnej armatúry ventrálne; rozpadnutý 
ventro-mediánny hrebeň; 6 – tretí pás bukálnej armatúry ventrálne; ventro-mediánny hrebeň celistvý a ventro-
laterálne hrebene rozpadnuté; 7 – plakoidy ventrálne; 8 – plakoidy dorzálne; 9 – vajíčko s embryom; 10 – povrch 
vajíčka.

1 2

3 4 5 6

7 8

9 10
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Od druhu M. komareki sa naše jedince líšia tým, že najkratší makroplakoid je u nich 

druhý, kým M. komareki má najkratší makroplakoid prvý. Vajíčka zistené v našich vzorkách 

majú areoláciu, kým M. komareki ich má medzi výrastkami len jemne granulované.

Od druhu M. walteri sa naše jedince líšia prítomnosťou granúl v druhom páse bukálnej 

armatúry a tým, že jej ventro-mediánny hrebeň môže byť rozpadnutý na niekoľko častí (u M. 

walteri je druhý pás bukálnej armatúry zložený len z lamiel a ventro-mediánny hrebeň je vždy 

celistvý). Naviac u našich jedincov je druhý makroplakoid výrazne priblížený k prvému (M. 

walteri ich má navzájom približne rovnako vzdialené). Zakončenie výrastkov nami získaných 

vajíčok je zvyčajne jednoduché, kým u M. walteri sú konce výrastkov obvykle rozštiepené na 

dve alebo viac zakončení.

Od charakteristiky druhu M. areolatus [7, 8, 17] sa naše jedince v zásade nelíšia až na 

to, že v opise vajíčok M. areolatus nie je spomenutá skulptúra areol a vo všetkých 

publikovaných obrázkoch sa areoly zobrazujú ako hladké (napr. [7]). Treba podotknúť, že 

charakter areol sa považuje tiež za významný taxonomický znak aj keď zatiaľ len v susednej 

skupine richtersi (napr. [16]). Z tohto dôvodu môžeme považovať naše jedince za M. 

areolatus zatiaľ len podmienečne, kým sa nevyjasní skutočný charakter areolácie tohto druhu 

a zhoda s ním v metrických znakoch, ktoré sa pri odišovaní druhov rodu Macrobiotus

považujú tiež za dôležité. V opačnom prípade prichádza do úvahy možnosť, že tu máme do 

činenia s doposiaľ neopísaným druhom pomalky. Preto analyzované jedince a vajíčka 

môžeme nateraz (Obr. 1 – 10) nazvať iba Macrobiotus cf. areolatus. Pre úplnosť dodávame, 

že miery dôležitých štruktúr v opise M. areolatus chýbajú.

Záver

Práca je venovaná nálezom a taxonómii jedincov skupiny areolatus (rod Macrobiotus) 

na Slovensku. Konštatujeme, že zistené jedince sa v zásade nelíšia od M. areolatus, avšak ich 

definitívy taxonomický status závisí od charakteru areolácie vajíčok ako aj od metrických 

znakov menovaného druhu. Tieto charakteristiky bude potrebné dodatočne došetriť.
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Úvod a formulácia cieľa

Gastroinestinálne nematódy majú negatívny dopad na zdravie malých prežúvavcov, čo 

má za následok zníženie úžitkovosti zvierat. Najvýznamnejší parazit v patogenéze 

prežúvavcov je okrem iných H. contortus (rad Strongylida). Živí sa krvou z abomaza oviec 

a kôz, vyvoláva anémiu a pridružené komplikácie, ktoré môžu viesť až k smrti zvieraťa [1]. V 

dôsledku parazitárnych infekcií boli vyvinuté antihelmintické liečivá, ktoré znížujú

chorobnosť a následné produkčné straty. Avšak v posledných rokoch ich častým 

a nekontrolovaným používaním vznikla u nematódov oviec a kôz (predovšetkým u druhov 

Haemonchus contortus, Teladorsagia circumcincta a Trichostrongylus colubriformis)

odolnosť na všetky dostupné antihelmintiká a v týchto prípadoch neexistuje žiadna efektívna 

alternatívna liečba parazitóz a kontrola rezistencie závisí od jej skorej detekcie a identifikácii 

druhu liečiva, na ktorý je parazit citlivý [2, 3]. 

Rastúci záujem o antihelmintickú rezistenciu vedie k potrebe štandardizovať vhodné

metódy na jej detekciu [4]. Vyvinulo sa množstvo rôznych in vivo a in vitro testov pre 

intestinálne nematódy. In vivo test redukcie počtu vajíčok v truse (FECRT) je vhodný na 

detekciu rezistencie na všetky druhy antihelmintík, kým in vitro testy – test liahnutia vajíčok 

(EHA), test vývoja lariev (LDA) a molekulárne testy sú vhodné pre detekciu rezistencie 

hlavne na benzimidazoly [5]. Molekulárne metódy poskytujú vysokú špecificitu a senzitivitu 

aj malého množstva DNA.

Za hlavný mechanizmus rezistencie voči benzimidazolom (BZ) je považovaná mutácia 

v kodóne 200 v izotype 1 -tubulínového génu (substitúcia jedného nukleotidu v triplete TTC 

- u citlivých jedincov na TAC - u rezistentných jedincov), ktorá spôsobuje konverziu 

aminokyseliny fenylalanín (Phe) na aminokyselinu tyrozín (Tyr) v štruktúre bielkoviny -

tubulínu [6, 7]. 
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Cieľom našej práce je porovnať vhodnosť a citlivosť in vitro testov – test liahnutia 

vajíčok, test vývoja lariev a alel-špecifickej PCR u deviatich izolátov H. contortus, ktoré sa

navzájom líšili mierou rezistencie voči BZ.

Materiál a metódy

1. Materiál

V tejto štúdii sme vyšetrovali 9 izolátov druhu Haemonchus contortus so známou 

históriou liečenia a statusom citlivosti a rezistencie voči antihelmintikám. Z toho bolo 5 

izolátov voči antihelmintikám rezistentných a 4 izoláty boli voči antihelmintikám citlivé. 

Larvy pre alel-špecifickú PCR boli získané pasažovaním na jahňatách a následne vytvorením 

koprokultúr, z ktorých boli získané Baermanovou metódou.

2. In vitro testy

2.1 Test liahnutia vajíčok

Test liahnutia vajíčok sme previedli podľa Colesa a kol. (1992) [4]. Pri teste sa sleduje 

vplyv tiabendazolu (TBZ) na neembryonované vajíčka nematódov, ktoré sú vystavené 

pôsobeniu rôznych koncentrácií tohto antihelminitka. Test sme previedli v 24 jamkových 

platničkách. Použili sme 8 koncentrácií TBZ. Výsledná koncentrácia TBZ v jamke bola 

získaná pridaním 1,99 ml suspenzie vajíčok (100-150 strongylidných vajíčok/1 ml suspenzie) 

k 10 µl koncentrácie TBZ. Platničky boli inkubované 48 hodín v termostate pri teplote 27°C. 

Inkubácia bola ukončená pridaním 10 µl jódového roztoku do každej jamky. 

V jednotlivých koncentráciách sme vypočítali pomer nevyliahnutých vajíčok a lariev 

prvého štádia. Následne sme vypočítali hodnotu ED50 a ED99 (koncentrácia TBZ, ktorá 

zabráni liahnutiu 50%, alebo 99% prítomných vajíčok). Ak hodnota ED50 prekročí hodnotu 

0,1 μg/ml, považuje sa to za potvrdenie rezistencie u testovaných nematódov [4].   

2.2 Test vývinu lariev

Test vývinu lariev sme vykonali modifikáciou testu podľa Huberta a Kerboeufa (1992) 

[8][9]. Ku každej koncentrácii antihelminitka (10 μl) sme pridali 110 μl destilovanej vody, 20 

μl výživného média a 10 μl suspenzie vajíčok. Platničky sme inkubovali 7 dní pri teplote 27 

°C. Inkubáciu sme ukončili pridaním 10 µl jódového roztoku do každej jamky. Následne sme 

určili počet vajíčok, lariev prvého (L1), druhého (L2) a tretieho štádia vo všetkých jamkách. 

Vypočítali sme hodnotu LD50 a LD99 (koncentrácia antihelminitka, ktorá zabráni vývinu 50%, 

alebo 99% prítomných vajíčok na larvy tretieho štádia).
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2.3 Alel-špecifická PCR

Alel-špecifická PCR bola optimalizovaná na objem 25 µl, ktorý obsahuje 2 µl  

templátu DNA, 1U Taq polymerázy, 1x pufru pre polymerázu, 0,1 mM dNTP, 1mM MgCl2, 

20 pmol každého primeru. PCR bola urobená v dvoch samostatných reakciách. [10, 11]

V prvej reakcii sme pre amplifikáciu citlivého produktu použili dva primery, forward 

primer P1 (5´GGCAAGTATGTTCCACGTGC3´) a reverse primer P2 (5´ATACAGAGC 

TTCGTTGTCAATACAGA3´). V druhej reakcii sme pre amplifikáciu rezistentného produktu 

použili reverse primer P3 (5´GGGAATCGAAGGCAGGTCGT3´) a forward primer P4

(5´CTGGTAGAGAACACCGATGAAACATA3´). Primer P2 má koncovú sekvenciu 

komplementárnu k fenylalanínu (TTC), kým primer P4 je komplementárny so sekvenciou 

tyrozínu (TAC) na kodóne 200 β-tubulínovom géne [10]. 

Amplifikovaný produkt bol analyzovaný na 1,5% agarozóvom géli ofarbeným s 

GoldView™. Produkt, ktorý vznikol reakciou primerov pre analýzu rezistencie bol vo 

veľkosti 222 bp a produkt „citlivých“ primerov mal 603 bp.

Výsledky a diskusia

Použitím alel-špecifickej PCR sme zisťovali zastúpenie jednotlivých genotypov 

u lariev tretieho štádia u deviatich izolátov parazita Haemonchus contortus a detegovali sme 

mutáciu na izotype-1 β-tubulínovom géne. Poznáme alelickú zostavu v 3 kombináciách  

dominantný citlivý homozygot (SS), recesívny rezistentný homozygot (rr) a heterozygot (Sr) 

pre BZ rezistenciu. Produkt alel-špecifickej amplifikácie u rezistententných izolátov má 

veľkosť 222 bp a tento jedinec je homozygotne rezistentný (rr); produkt z DNA citlivého 

parazita má veľkosť 603 bp (homozygotne citlivý SS) a pri zobrazení obidvoch produktov je 

jedinec heterozygotný (rS). 

Alelická frekvencia deviatich izolátov je uvedená v tab. 3. Rezistentný izolát menovite 

MHco13 mal 97,5% rezistentných alel a 2,5% citlivých alel, MHco12 obsahoval 96,5% 

rezistentných alel and 3,5% citlivých alel a izolát White river mal 97,5% rezistentných alel a 

2,5% citlivých alel a posledný rezistentný izolát CAVR mal 74,5% citlivých alel a 25,5% 

rezistentných alel. 

Citlivé izoláty mali nasledovné zloženie: ISE mal 90% citlivých alel a 10% 

rezistentných alel, MHco 9 mal 84,5 % citlivých alel, a 15,5% rezistentných alel, MHco 6 mal 

87% citlivých alel a 13% rezistentných alel. Vo všetkých deviatich izolátoch sa nachádzali 
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všetky genotypy – citlivý homozygot (SS) u štyroch citlivých izolátov, heterozygot (rS) 

u všetkých deviatich izolátov a rezistentný homozygot (rr) tiež u všetkých izolátov.

Výsledky sa opierajú o zistenia Váradyho a kol. (2007) [12], ktorí zisťovali stav  BZ 

rezistencie pomocou in vitro testov EHA a LDA, ktoré zisťujú fenotyp populácie. Hraničné 

hodnoty, ktorá indikujú rezistenciu sú u testu liahnutia vajíčok pre ED99 0,5 μg/ml, a u testu 

vývinu lariev pre LD99 0,03 μg/ml [13]. Výsledky testov EHA a LDA uvedené v tab. 1 a tab. 2

uvádzajú stav rezistencie v populácii a korešpondujú s výsledkami alel-špecifickej PCR. 

Podľa hraničných hodnôt vieme povedať, ktoré izoláty sú rezistentné aj keď nevieme presné 

rozloženie rezistentných a citlivých alel v populácii, čo zisťujeme molekulárnymi metódami.

Martin a kol. [14] uvádza, že in vitro testy majú nízku senzitivitu a detegujú rezistenciu iba 

keď viac ako 25% jedincov v populácii je rezistentných, molekulárne testy pre detekciu BZ 

rezistencie dokážu zachytiť už aj 1% rezistentných indivíduí v citlivej populácii [15].  

Tab. 1: Výsledky testu liahnutia vajíčok 8 izolátov druhu Haemonchus contortus.

Test liahnutia vajíčok
Izoláty ED50 ED99

MHco 2 0,108 + 0,021 3,479 + 2,778
MHco 13 0,344 + 0,049 4,810 + 2,245
MHco 12 0,281 + 0,067 1,960 + 0,747

White River 0,443 + 0,021 2,708 + 0,328
MOSI 0,0342 + 0,009 0,138 + 0,070
ISE 0,0333 + 0,006 0,216 + 0,068

MHco 9 0,0334 + 0,002 0,227 + 0,050
MHco 6 0,0482 + 0,006 0,265 + 0,057

Tab. 2: Výsledky testu vývinu lariev 8 izolátov druhu Haemonchus contortus.

Test vývinu lariev
Izoláty LD50 LD99

MHco 2 0,0238 + 0,0093 1,011 + 0,827
MHco 13 0,4415 + 0,0765 16,650 + 12,26
MHco 12 0,1873 + 0,0488 2,495 + 0,8994

White River 0,4163 + 0,0450 3,553 + 1,157
MOSI 0,0056 + 0,0023 0,0111 + 0,0008
ISE 0,0077 + 0,0024 0,0131 + 0,0051

MHco 9 0,0073 + 0,0022 0,0134 + 0,0070
MHco 6 0,0070 + 0,0014 0,0118 + 0,0032
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Tab. 3: Alelická frekvencia 9 izolátov druhu Haemonchus contortus.

Alelická frekvencia
Izoláty Rezistentná alela (r) Citlivá alela (S)

MHco 2 46,5 % 53,5 %
MHco 13 97,5 % 2,5 %
MHco 12 96,5 % 3,5 %

White River 97,5 % 2,5 %
MOSI 8 % 92 %
ISE 10 % 90 %

MHco 9 15,5 % 84,5 %
MHco 6 13 % 87 %
CAVR 25,5 % 74,5 %

Záver

Predložená práca porovnávala in vitro (test liahnutia vajíčok a test vývinu lariev) 

a molekulárny test (alel-špecifickú PCR) pre detekciu benzimidazolovej rezistencie u druhu 

Haemonchus contortus, parazita malých prežúvavcov. In vitro testy zisťujú fenotyp 

a pomocou hraničných hodnôt môžeme vyhodnotiť stav rezistencie v populácii. Pomocou 

molekulárnych metód je možné zistiť genotypický stav BZ rezistencie v populácii a 

spoľahlivo určiť frekvenciu BZ rezistentných alel troch najbežnejšie sa vyskytujúcich druhov 

parazitov malých prežúvavcov. Metódy navzájom medzi sebou aktívne spolupracujú. 

Ak berieme do úvahy, že klasické in vivo a in vitro metódy na detekciu rezistencie nie 

sú dostatočne citlivé pri nízkom zastúpení rezistentných jedincov v populácii, môžeme 

povedať, že použitie molekulárnych metód je ideálne pre skorú detekciu BZ rezistencie.   
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Úvod a formulácia cieľa

Pri hľadaní vhodného životného prostredia a hodnotení jeho kvality sa ľudia vždy 

orientovali pomocou rastlín. V tomto zmysle bioindikačné hodnoty a význam rôznych druhov 

rastlín spracovala súčasná fytocenológia [1]. Tiež sú známe špecifické reakcie najmä 

lišajníkov, machov a vyšších rastlín už na nízke koncentrácie toxických látok prítomných 

v prostredí, ktoré sa používajú na monitorovanie výskytu cudzorodých látok [2]. Stúpajúce 

znečisťovanie životného prostredia však vytvára nové nároky a požiadavky na využívanie 

vhodných bioindikátorov, najmä ak ide o sledovanie mutagénnych (genotoxických) účinkov 

priamo v životnom prostredí [3].

Testovanie genotoxicity prostredníctvom divorastúcich druhov lokálnej flóry či 

poľných kultúr je známe z viacerých prác [4, 5, 6]. Pri dodržaní určitých postupov je práve 

pre trvalú prítomnosť divorastúcich druhov na lokalite možné sledovať reakciu živého 

organizmu pri chronickej expozícii, a to aj pri expozícii veľmi nízkymi dávkami znečisťujúcej 

látky.

Dôvodov na využitie materských peľových buniek, tetrád a peľových zŕn pri 

hodnotení a monitoringu genotoxicity je viacero, napríklad mimoriadna citlivosť, podmienená 

haploidným stavom, spolu s početnosťou testovacieho súboru, ktorá umožňuje získať 

dostatočne veľký testovací súbor na štatisticky preukaznú analýzu výsledkov [7].

Podnetom k vypracovaniu metodiky využívajúcej procesy mikrosporogenézy a tvorby 

peľu divorastúcich rastlín pri indikácii a monitoringu „in situ“ prostredníctvom zmien 

frekvencie abortívnosti peľových zŕn, boli práce A. Murína [7, 8], kde boli stanovené 

základné kritériá pre výber vhodných indikačných druhov.

Na túto prácu nadviazalo viacero prác s cieľom overiť a rozšíriť experimentálne 

poznatky na rôznych lokalitách a doplniť zoznam indikačných druhov zvolených na základe 

už spomínaných kritérií [4, 5, 9]. Metodika bola úspešne využitá pri testovaní genotoxicity 
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oblastí okolia hlinikárne v Žiari nad Hronom, huty v Banskej Štiavnici [6], haldy niklovej 

huty blízko Serede [5].

Predkladaná práca sa zaoberá problematikou využitia druhov lokálnej flóry pri 

indikácii a monitoringu genotoxicity „in situ“. Pri hodnotení záťaže prostredia bol využitý 

predovšetkým proces mikrosporogenézy. Sledovaná bola frekvencia abortívnych peľových 

zŕn v peľniciach kvetov tesne pred otvorením pri viacerých druhov (Anthriscus sylvestris L., 

Artemisia vulgaris L., Calystegia sepium R. Br., Cichorium intybus L., Datura stramonium 

L., Daucus carota L., Chelidonium majus L., Lamium purpureum L., Linaria vulgaris Mill., 

Melilotus albus Medik., Melilotus officinalis (L.) Pallas, Robinia pseudoacacia L.). Na 

základe zistených údajov bola porovnávaná priemerná abortívnosť peľových zŕn medzi 

lokalitami rekultivovaná skládka pri obci Tôň a kontrolnou lokalitou z oblasti Veľké Leváre 

a obce Závod. 

Materiál a metódy

Opis sledovanej lokality

Rekultivovaná skládka tuhých komunálnych odpadov (TKO) sa nachádza 

v katastrálnom území obce Tôň, približne 3 km od obce a zároveň 5 km od najbližšieho 

zdroja pitnej vody, z ktorého je zásobovaných 4300 obyvateľov. Skládka sa nachádza v tesnej 

blízkosti štátnej cesty Bratislava – Komárno a taktiež neelektrifikovanej železničnej trate. 

Hladina podzemnej vody sa nachádza relatívne blízko k zdroju odpadu na skládke 

a existovalo potenciálne riziko prieniku priesakových vôd do podzemných vôd. Pôda 

v okolitej krajine je intenzívne využívaná na poľnohospodárske účely a je zavlažovaná vodou 

získavanou z podzemných zdrojov a týmto hrozilo nebezpečenstvo kontaminácie plodín 

pestovaných na tejto lokalite látkami zo skládky odpadov. Taktiež mohlo dôjsť ku 

kontaminácii vody v studniach neďalekej obce, ktorá sa používa na zavlažovanie záhradiek 

a na bežnú spotrebu v domácnostiach.

Rastlinné spoločenstvá sú z fytocenologického hľadiska nevyhranené, druhovou 

skladbou veľmi pozmenené antropickými zásahmi. Stretávame sa najmä so segetálnymi 

a ruderálnymi spoločenstvami.

1. Odber vzoriek

Vzorky boli odobraté z jednej exponovanej lokality, konkrétne z oblasti rekultivovanej 

skládky pri obci Tôň. Kontrolné vzorky boli odobraté z oblastí s predpokladom nižšieho 

prípadne žiadneho negatívneho vplyvu (z oblasti obce Veľké Leváre a obce Závod). 

Odoberané boli kvetné púčiky tesne pred rozkvitnutím, minimálne z desiatich indivíduí 
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daného taxónu na každej lokalite. Kvetné púčiky boli zafixované v zmesi etanolu a kyseliny 

octovej v pomere 3:1, po 24 hodinách fixačná zmes bola nahradená 75%-ným etanolom, 

v ktorom sa môžu vzorky ponechať dlhšie. Odbery som robil počas dvoch vegetačných 

období v rokoch 2007 a 2008.

2. Príprava preparátov 

Mladé uzavreté kvetné púčiky sme vybrali z roztoku a vypreparovali sme z nich 

peľnice. Z peľníc sme na podložné sklíčka vytlačili peľové zrnká. Po odstránení zvyškov 

peľníc sme kvapli na peľové zrnká kvapku farbiva (1% anilínová modrá rozpustená 

v laktofenole). Po preniknutí farbiva do peľových zrniek sme opatrne vytlačili nadbytočné 

farbivo a odsali filtračným papierom. Takto pripravený preparát sme mikroskopicky 

vyhodnotili.

3. Hodnotenie preparátov 

Hodnotí  sa  počet abortívnych peľových zrniek na štatisticky dostatočne veľký súbor 

t. j. 3000 peľových zrniek z 10 kvetných púčikov z rastlín, 300 peľových zrniek z jedného 

indivídua na jeden preparát. Podľa metodiky A. Murína [8] k základným kritériám 

abortívnosti peľových zrniek patria veľkosť a tvar peľových zrniek, ako aj ich farbiteľnosť. 

Abortívne peľové zrnká sú väčšinou výrazne menšie, majú zmenený tvar a často majú 

redukovaný bunkový obsah, čiže nie sú zafarbené, alebo sa ich zafarbenie líši od zdravých 

zrniek.

4. Štatistické hodnotenie preparátov

Súbory údajov získané mikroskopickým zhodnotením vzoriek sme štatisticky 

spracovali. Štatistický súbor pre každý druh z určitej lokality tvoril súbor jednotlivých meraní. 

Z týchto hodnôt sme získali strednú hodnotu, ktorá predstavovala výslednú abortivitu vzorky 

a k tomu vhodnú charakteristiku variability. Pre výpočet strednej hodnoty sme použili 

aritmetický priemer meraní a ako charakteristiku variability sme zvolili strednú chybu 

priemeru. Výsledky sme porovnávali so zistenou hodnotou abortivity na kontrolnej lokalite.

Výsledky a diskusia

V rokoch 2007 a 2008 bolo na lokalitách vybraných 12 indikačných druhov z výberu 

indikačných druhov, ktoré v metodike uvádzajú Mičieta a Murín [9], na ktorých sme sledovali

abortívnosť peľových zŕn. Celkovo bolo za rok 2007 a 2008 analyzovaných 220 vzoriek. 

Abortivita vzoriek na jednotlivých lokalitách je spracovaná v tabuľke č. 1. 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

140



Tab. 1: Hodnoty abortívnosti peľových zŕn (v %) so strednou chybou priemeru /RS Tôň – rekultivovaná skládka 
Tôň/

Druh Kontrola 

(2007)

RS Tôň 

(2007)

Kontrola 

(2008)

RS Tôň 

(2008)

Anthriscus sylvestris 3,38±0,2 3,96±0,3 3,46±0,3 4,10±0,2

Artemisia vulgaris 2,48±0,2 4,10±0,3 2,68±0,4 4,23±0,1

Calystegia sepium 1,63±0,2 4,45±0,2 1,76±0,2 4,63±0,3

Cichorium intybus 1,12±0,1 3,94±0,4 1,00±0,2 4,20±0,3

Datura stramonium 1,43±0,2 1,36±0,3 1,36±0,2 1,28±0,3

Daucus carota 4,43±0,2 6,76±0,3 3,10±0,3 6,32±0,2

Chelidonium majus 2,23±0,2 4,45±0,2 2,43±0,1 4,84±0,2

Lamium purpureum 3,08±0,1 4,11±0,1 3,15±0,3 4,68±0,1

Linaria vulgaris 4,61±0,2 7,1±0,3 4,54±0,3 7,62±0,2

Melilotus albus 1,03±0,3 3,83±0,1 1,32±0,1 4,03±0,7

Melilotus officinalis 1,43±0,1 3,83±0,1 1,47±0,4 3,96±0,3

Robinia pseudoacacia 4,01±0,6 7,23±0,2 4,23±0,5 7,84±0,2

Z tabuľky vyplýva, že z hľadiska indikácie toxicity sa na exponovanej lokalite 

rekultivovaná skládka pri obci Tôň štatisticky preukazne zvýšila abortívnosť u všetkých 

druhov okrem druhu Datura stramonium, ktorý sa javí ako málo citlivý na zmeny v prostredí, 

lebo všetky detekované hodnoty abortivity v sledovanom území sú nižšie ako hodnoty 

z kontrolných lokalít. Tieto výsledky sa vzťahujú na obidve vegetačné obdobia. Pre 

porovnanie miery záťaže na jednotlivých odberových miestach sme použili referenčné indexy, 

ktoré sme vypočítali z hodnôt referenčných indexov pre jednotlivé druhy. Referenčný index 

v zmysle Mičieta, Kunová [10] je číselné vyjadrenie pomeru abortivity nameranej 

v sledovanom území a na kontrolnej lokalite. Umožňuje zistiť koľkokrát je abortivita zvýšená 

oproti kontrolnej lokalite, teda koľkokrát je genotoxická záťaž vyššia na sledovanom 

znečistenom území oproti relatívne čistej kontrolnej lokalite. V neskorších prácach je 

referenčný index prezentovaný pôvodnými autormi ako indikačný index [11]. Pre porovnanie 

miery záťaže na jednotlivých odberových miestach sme použili referenčné indexy, ktoré sme 

vypočítali z hodnôt referenčných indexov pre jednotlivé druhy. Priemerné hodnoty 

referenčných indexov sú uvedené  v tabuľke č. 2.
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Tab. 2: Hodnoty referenčných indexov v rokoch 2007 a 2008 /RS Tôň – rekultivovaná skládka Tôň/

Rok 2007 Rok 2008

Hodnota referenčného indexu RS 

Tôň

1,96 2,10

Z priemerných hodnôt referenčných indexov môžeme konštatovať, že lokalita –

rekultivovaná skládka pri obci Tôň svojou expozíciou prostredia mierne deteriorizuje genómy 

druhov miestnej flóry, z čoho možno usudzovať zvýšenú ekogenotoxicitu v okolí skládky. 

Vzdialenosť dosahu, rádius tejto ekogenotoxickej deteriorizácie v okolí skládky významne 

komplikuje v hodnotení environmentálnych vplyvov predmetného prostredia frekventovaná 

líniová komunikácia v trase Bratislava – Komárno. Čiastočne k zvýšenému indexu podľa 

môjho názoru prispieva nielen xenobiotický obsah skládky, ale aj agrotechnologické postupy 

v okolitých agrocenózach a dopravné imisie.

Pri lokalite rekultivovaná skládka pri obci Tôň môžeme uvažovať o potencionálnom 

genotoxickom tlaku na základe analýzy abortívnosti peľových zŕn pochádzajúcich  z rastlín 

tejto lokality. Štatistické preukazné zvýšenie abortívnosti peľových zŕn na tejto lokalite sme 

pozorovali u 10 z 12 hodnotených druhov v roku 2007, a v roku 2008 11 z 12 hodnotených 

druhov. Uvedená lokalita sa nachádza v blízkosti štátnej cesty a neelektrifikovanej železničnej 

trati. Na základe tejto skutočnosti jeden z dominujúcich faktorov znečistenia prostredia je 

doprava a s tým súvisiace dopravné imisie, ktoré sú pravdepodobne príčinou vyvolávajúcu 

deformáciu peľových zŕn u jednotlivých sledovaných druhov rastlín, čo indikuje zvýšenú 

ekogenotoxickú deteriorizáciu oproti neexponovaným lokalitám. Ďalším faktorom znečistenia 

životného prostredia na uvedenej lokalite je možný výskyt perzistujúcich rezíduí na skládke aj 

po rekultivácií a ďalšie využívanie skládky ako čiernej skládky. 

Zo sledovaných indikačných druhov najvýraznejšie zvýšenie abortivity bolo u druhov 

Calystegia sepium, Cichorium intybus, Melilotus albus, Melilotus officinalis, čím sa potvrdila 

ich zvýšená citlivosť na znečistenie.

Záver

Práca sa svojou tematikou snaží nadviazať na predchádzajúce výskumné práce v iných 

rôzne znečistených lokalitách. Uplatnením overenej metódy prináša preukazné výsledky 

o fytotoxicite a genotoxicite. Je príspevkom na štandardizáciu a validáciu metodických 

postupov, predovšetkým preveruje vhodnosť indikačných druhov v dvoch vegetačných 

obdobiach.
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Úvod a formulácia cieľa

Organizmy počas svojej ontogenézy prechádzajú vývinom súvisiacim s expresiou 

špecifických génov. Zmeny génovej expresie sú sprostredkované vďaka signálnym 

molekulám, ktoré vplývajú na špecifické receptory na povrchu cieľových buniek. Väčšina 

signálnych molekúl nazývaných ligandy prostredníctvom parakrinnej komunikácie ovplyvňujú 

citlivé bunky. Mnohé zo signálnych dráh vedú k zmene metabolizmu, ovplyvňujú bunkový 

cyklus, bunkovú morfológiu a mnohé ďalšie bunkové funkcie [4].

Proliferácia a diferenciácia viacerých typov cicavčích buniek je pod kontrolou 

signálnej dráhy sprostredkovanej väzbou polypetidového rastového faktora VEGF (Vascular 

endothelial growth factor) na špecifický transmembránový VEGF receptor [9]. VEGF rodina 

u ľudí zahŕňa okrem iného faktory VEGF (VEGF A), VEGF B, VEGF C, VEGF D, 

placentárny rastový faktor (P1GF) [10].

VEGF receptory sú zaraďované do skupiny receptorových proteín-tyrozín kináz, ktoré 

sú po naviazaní ligandu aktivované dimerizáciou dvoch monomérnych receptorových 

podjednotiek a autofosforyláciou tyrozínových zvyškov cytoplazmatickej domény [11].

Prenos signálu je sprostredkovaný monomerickým G-proteínom Ras. Aktivovaný Ras spúšťa 

kinázovú kaskádu, ktorá stimuluje proteíén kinázy Raf, MEK a MAP a tieto aktivujú 

transkripčné faktory ovplyvňujúce expresiu príslušných génov, a tým adekvátnu bunkovú 

odpoveď [12]

VEGF (VEGF-A) indukovaná signálna dráha ovplyvňuje procesy proliferácie 

endotelových buniek, chemotaxiu, permeabilitu ciev a zohráva kľúčovú úlohu vo 

fyziologickej aj patologickej angiogenéze [9], ktorá je esenciálna pre formovanie cievneho 

zásobenia nádorov, čím umožňujú jeho výživu, rast a progresiu metastáz [1, 5, 8]. Porucha 

regulácie angiogenézy bola pozorovaná aj pri iných závažných ochoreniach, napr. reumatická 
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artritída a cukrovka [2, 7].

Blokovanie špecifických komponentov tejto signálnej dráhy je predmetom 

intenzívneho štúdia a predstavuje výzvu pre vytvorenie silného a efektívneho nástroja v terapii 

nádorov [3, 4, 7, 9]. Našim cieľom je zrekonšttituovať cicavčiu VEGF (VEGF-A)/VEGFR-2 

signálnu dráhu v kvasinke Saccharomyces cerevisiae. Vzhľadom k tomu, že S. cerevisiae

nedisponujú žiadnou signálnou dráhou, na ktorej začiatku je receptorová tyrozín kináza, 

predstavujú ideálny modelový systém pre štúdium VEGFR-2 receptora a možností 

farmakologickej modulácie jeho aktivity. V prípade úspešného vytvorenia tohto modelu by 

sme mali k dispozícii zjednodušenú verziu cicavčej dráhy, čo by mohlo otvoriť nové možnosti 

v hľadaní nástrojov na terapiu nádorov či testovania liečiv proti progresii rakoviny. 

Materiál a metódy

Mikroorganizmy: Kompetentné bunky E. coli DH5αT1 (Invitrogen); F,φ 80, ΔlacZ 

M15, Δ lacZ JA arg F,U169, hsdR17 rh, mh+ recA1, endA1 pfo A sup E44˘λ-thi-1 gyr A96, 

relA1, ten A1), Saccharomyces cerevisiae kmeň W303-1A/W303-1B (MATa/MATα; ade 2-1; 

can 1-100; his 3-13, 15; leu 2-3,1,2; trp 1-1; ura 3-1)

Plazmidy: pcDNA3-VEGFR2 (poskytol doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD., Katedra 

organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK), pYES/2CT, pUG35. Pre potreby manipulácie 

v kvasinke bol gén pre VEGFR2 vložený do vektora pYES/2CT. Na zistenie lokalizácie 

génového produktu bola realizovaná fúzia s GFP (green fluorescent protein) pomocou 

pUG35.

Príprava plazmidu pYES/2CT-VEGFR2: Plazmidová DNA pYES/2CT a pcDNA3-

VEGFR2 boli izolované z rozrastenej nočnej kultúry E. coli. Po stočení 10 minút na chladenej 

centrifúge pri 4°C pri 4000 rpm (Eppendorf 5804 R) boli plazmidy izolované komerčným 

kitom Qiagen Midi podľa návodu uvádzaného výrobcom. Po izolácii bol pcDNA3-VEGFR2 

štiepený restrikčnými endonukleázami KpnI a XbaI s cieľom vyštiepiť insert VEGFR2 (4134 

kb). pYES/2CT bol štiepený rovnakou kombináciou enzýmov v roztoku odporúčanom

výrobcom 14-16 hodín pri teplote 37°C. Enzýmy boli pridávané v koncentrácii 1 U/µg DNA. 

Správnosť fragmentov bola overená elektroforézou v agarózovom géli. Fragmenty

zodpovedajúce VEGFR2 a pYES/2C boli ligované s defosforylovaným linearizovaným 

vektorom využitím T4 DNA ligázy a produkty reakcie boli následne vnášané  do

kompetentných buniek E. coli.

Príprava plazmidu pUG35-VEGFR2: Gén pre VEGFR2 bol amplifikovaný PCR 
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reakciou prostredníctvom primerov odvodených zo začiatku a z konca (bez STOP kodónu) 

otvoreného čítacieho rámca. Vektor pUG35 bol lienarizovaný restrikčnou endonukleázou 

SmaI a následne defosforylovaný alkalickou fostatázou SAP (Shrimp alkaline phosphatase) 

v koncentrácii 1 U/µl. PCR produkt VEGFR2 a pUG35 boli izolované z agarózového gélu 

využitím komerčného kitu Zymoclean Gel DNA Recovering Kit a následne ligované pomocou 

T4 DNA ligázy. Ligačná zmes bola využitá na transformáciu kompetentných bakteriálnych 

buniek E. coli.

Transformácia baktérií Escherichia coli kmeňa DH5αT1: Transformácia baktérií bola 

realizovaná podľa inštrukcií dodávateľa kompetentných buniek (Invitrogen). Z transformantov

bola plazmidová DNA izolovaná komerčným kitom Qiagen Miniprep podľa návodu výrobcu. 

Prítomnosť konštruktu pYES/2CT-VEGFR2 so správnou orientáciou bola overená restrikčnou 

analýzou a vybrané klony boli následne analyzované DNA sekvenovaním. Správnosť 

orientácie konštruktu pUG35-VEGFR2 bola overená restrikčnou analýzou.

Transformácia kvasiniek Saccharomyces cerevisiae (kmeň W303-1A, W303-1B) 

chemickou metódou: Kvasinkové bunky boli transformované metódou podľa Gietza 

a Schiestla [6].

Kultivácia transformantov s konštruktom pYES/2CT-VEGFR-2: Transformanty boli 

zaočkované do čerstvého tekutého minimálneho média s prídavkom 2% glukózy 

a aminokyselín (SD) a kultivované počas noci za trepania (250 otáčok za minútu, rpm) pri 

teplote 28°C. Po centrifugovaní nočnej kultúry 15 minút, pri 20°C, pri 3000 rpm (Eppendorf 

5804R) bol pelet rozsuspendovaný v tekutom minimálnom médiu (10 ml) a prídavkom 2% 

galaktózy a aminokyselín (SGal). Kultivácia v galaktózovom médiu prebiehala pri teplote 

28°C počas tak, ako je uvedené na Obr. 1.. Každá odobratá frakcia (1 ml) bola centrifugovaná 

1 minútu pri 13700 rpm, pri 4°C (Eppendorf 5425R). Supernatant bol odsatý a pelet bol 

uchovaný zmrazením v roztoku 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl, 1 mM Na3VO4.

Extrakcia proteínov: K peletom buniek nočnej kultúry bolo pridaných 500 μl 1× 

koncentrovaného roztoku na extrakciu proteínov (3,5% 2-merkaptoetanol, 1,85 M NaOH). 

Inkubácia prebiehala na ľade 10 minút, následne bolo pridaných 50 μl 3 M TCA. Po

vortexovaní pri maximálnych otáčkach prebiehala inkubácia 10 minút na ľade. Po

centrifugácii 12 minút pri 4°C pri maximálnych otáčkach v chladenej centrifúge (Eppendorf 

5425R) boli pelety premyté 100% acetónom a opätovne stočené. K peletom bolo pridaných 30 

μl 10% SDS a suspenzie zahriate 10 min pri 37°C. Po 10 min sonikácie bolo pridaných 30 μl 

2× koncentrovaného SDS-PAGE nanášacieho roztoku a premiešaní bola zmes inkubovaná 10 
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minút pri 75°C a následne centrifugovaná 5 min pri maximálnych otáčkach v centrifúge 

Eppendorf 5425R. Takto pripravená vzorka bola separovaná prostredníctvom 9% SDS-PAGE 

elektroforézy.

Western blot a imunodetekcia: Na techniku Western blot bol využívaný Semidry 

Blotter (Ow1 Scientific). Prenos na nitrocelulózovú membránu prebiehal 2,5 hodiny pri 

konštantnom prúde 200 mA. Imunodetekcia bola uskutočnená podľa postupu popísaného 

v Tomáška a kol. [13].

Fluorescenčná mikroskopia: Kolónia transformantov (pUG35-VEGFR2) bola 

odpichnutá na tuhé minimálne SD médium s aminokyselinami. Po rozrastení počas noci pri 

28°C bola kultúra preočkovaná do tekutého SD média s aminokyselinami, opätovne bola 

kultivovaná 14-16 hodín pri 28°C. Nočná kultúra bola následne riedená v pomere 2:3. 

Z nočnej aj riedenej kultúry bol pripravený preparát a pozorovaný fluorescenčným 

mikroskopom Olympus BX50.

Výsledky a diskusia

Gén pre ľudský receptor VEGFR-2 vložený v plazmide pcDNA3 bol úspešne 

izolovaný a preklonovaný do plazmidu pYES-2-CT pre potreby jeho expresie v bunkách S. 

cerevisiae. Analyzovaný gén VEGFR-2 bol podrobený sekvenovaniu, ktoré ukázalo, že 

sekvencia izolovaného génu sa z veľkej časti zhoduje so sekvenciou uvádzanou v databáze 

(PubMed) s výnimkou dvoch pozorovaných rozdielov. V porovnaní s databázou, nami 

izolovaný proteín vykazuje substitúciu cytozínu za guanín v polohe 4. Takáto zámena 

nezmení zmysel kódovania. Ďalším rozdielom bola inzercia cytozínového nukleotidu v našom 

fragmente, ktorá spôsobila frameshift mutáciu, v dôsledku ktorej sa výsledný proteínový 

produkt predĺžil o 15 aminokyselín. Predpokladáme že predĺženie reťazca nebude vplývať na 

funkciu proteínu. 

Plazmidom pYES/2CT-VEGFR2 boli transformované bunky S. cerevisiae. Metóda 

Western blot s protilátkami proti VEGFR-2 potvrdila prítomnosť požadovaného produktu 

o veľkosti 200 kDa, a tým expresiu génu pre VEGFR-2 receptorov kvasinke (Obr.1).

Maximálna úroveň expresie bola dosiahnutá po 3-6 hodinách kultivácie v prítomnosti 

galaktózy. Prítomnosť receptoru VEGFR-2 v kvasinkových bunkách nebráni v raste 

a neovplyvní prežívanie buniek v médiu (nepublikované výsledky). Doterajšie experimenty 

analýzy autofosforylácie VEGFR-2 receptora po ovplyvnení buniek VEGF nepotvrdila 

fosforyláciu tyrozínových zvyškov receptora.
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Na detekciu lokalizácie VEGFR-2 v bunke bola pripravená fúzia receptora so zeleným 

fluorescenčným proteínom. Väčšina buniek vykazovala cytoplazmatickú lokalizáciu, 

u niektorých bolo možné pozorovať umiestnenie na plazmatickej membráne resp. v jej 

blízkosti. Nakoľko počet buniek, u ktorých bola pozorovaná lokalizácia na membráne nebol 

štatisticky významný, nemožno objektívne posúdiť skutočné umiestnenie receptora VEGFR2. 

Jednoznačný záver komplikovala aj slabá intenzita fluorescencie (nepublikované výsledky).

Obr. 1.: Indukcia expresie génu kódujúceho VEGFR-2 v S. cerevisiae. Po kultivácii v SD médiu boli bunky S. 
cerevisiae obsahujúce plazmid nesúci gén pre VEGFR-2 receptor pod kontrolou GAL1 promótora prenesené do 
tekutého SGal média. V časových intervaloch uvedených nad obrázkom boli odobraté frakcie buniek a po 
extrakcii proteínov bola uskutočnená Western blot analýza pomocou anti-VEGFR-2 protilátok (Calbiochem). 
Dve formy VEGFR-2 receptora sú bežne detegované aj v cicavčích bunkách. Predpokladáme, že dve kratšie 
formy VEGFR-2 receptora detegované vo vzorke po 30´ indukcii expresie reprezentujú neglykozidované nezrelé 
polypeptidy. 

Záver

Na základe uskutočnených experimentov predpokladáme, že jedna z možných príčin 

neprebiehajúcej autofosforylácie môže byť neaktívny receptor. Receptor môže byť 

lokalizovaný mimo plazmatickej membrány a orientovaný tak, že nie je schopný viazať 

špecifický ligand. Túto hypotézu možno testovať experimentom dokazujúcim lokalizáciu 

receptora na membráne. Okrem toho môže byť absencia VEGF-indukovanej autoforsforylácie 

VEGFR-2 receptora spôsobená neschopnosťou rastového faktora VEGF preniknúť stenou 

kvasinkovej bunky a dostať sa k ligand-viažúcej doméne VEGFR-2 receptora. Tieto a ďalšie 

hypotézy plánujeme testovať v nasledujúcich experimentoch.
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Úvod a formulácia cieľa

Štúdium fyziológie hmyzu bolo v minulosti založené najmä na chirurgických zásahoch do 

živých systémov. Tento prístup pomohol odhaliť mnohé biologické procesy a regulačné 

mechanizmy. Aplikácia takýchto prístupov však bola možná iba v neskorších, dostatočne 

veľkých vývinových štádiách a navyše sa nedalo vylúčiť aspoň čiastočné narušenie 

fyziologických pochodov [10]. Potreba štúdia fyziológie vo všetkých vývinových štádiách 

organizmu a poznania mechanizmov na bunkovej a molekulárnej úrovni vyústila do vyvíjania

transgénnych prístupov analýzy živých systémov. Transgénne prístupy umožňujú štúdium 

funkcie konkrétnych génov a molekulárnu charakterizáciu takmer bez narušenia fyziológie 

organizmu už od včasnej embryogenézy [1, 10].

Pre vypracovanie metód prenosu génov do mnohobunkových organizmov zohrala 

dôležitú úlohu Drosophila melanogaster. Pomocou P-elementu bolo možné štúdium niektorých 

zásadných procesov, extrapolovateľných nielen na hmyz, ale aj na vyššie organizmi. Mimo 

skupiny Drosophilidae však P-element nie je použiteľný [3, 13]. D. melanogaster a iné vyššie 

muchy navyše vykazujú isté vlastnosti, aké nenachádzame u ostatných skupín hmyzu. Z toho 

dôvodu nie sú muchy vhodným reprezentantom mnohých aspektov života ostatných skupín 

hmyzu. [1, 3, 7]. Pre malú veľkosť D. melanogaster je zároveň analýza niektorých fenoménov 

veľmi obtiažna. Našou ambíciou je preto štúdium fyziológie nedrozofilieho hmyzu - priadky 

morušovej (Bombyx mori) pomocou molekulárno-genetických metód. 

V súčasnosti sú používané dva základné prístupy genetickej transformácie hmyzu: 

germinálna a somatická. Germinálna transformácia je založená na použití transpozónov a je 

stabilná, kým somatická transformácia využíva vírusové vektory a je len dočasná. Stabilná 

transformácia transpozomálnymi elementami je technicky pomerne náročná a uskutočňuje sa 
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injektovaním transpozónu do embrya vo vajíčku [1, 3, 13]. Prežívanie takýchto embryí 

u nedrozofilieho hmyzu je mizivé. Výhodu však predstavuje vytvorenie stabilnej transgénnej 

línie, keďže gény integrované do genómu pomocou transpozónov sú predávané do ďalších 

generácií. Dočasná transformácia vpichnutím vírusu do tela je výhodná u hmyzu s dlhým 

životným cyklom (prípad B. mori), u ktorého je vnášanie génov pomocou transpozónov obtiažne

[1, 9]. Takto vnesené gény sa síce neprenášajú na potomstvo, no pre sledovanie niektorých 

procesov je to postačujúce. Problémom však zostáva zaťaženie organizmu infekciou, ktorá je pre 

hostiteľa často letálna [9]. V našom laboratóriu využívame na vnášanie génov do B. mori

bakulovírusový expresný systém. Bakulovírusy sú prirodzené patogény hmyzu, bežne využívané 

na produkciu rekombinantných proteínov v hmyzích bunkách [7]. Keďže prirodzene nie sú 

schopné infekcie a propagácie v bunkách cicavcov, tieto vírusy predstavujú bezpečný 

a efektívny nástroj genetickej transformácie hmyzu [1, 7, 9,]

Spojenie výhod transpozónových a klasických vírusových vektorov by mohli 

predstavovať endogénne retrovírusy (ERV). ERV spôsobujú virogéniu, latentnú infekciu 

všetkých buniek hostiteľa. Vďaka integrácií do genómu zárodočných buniek a gamét si navyše 

zaisťujú svoje pretrvávanie v ďalších generáciach hostiteľa. Vírus možno z latentného stavu 

aktivovať röntgenovým žiarením alebo vysokými dávkami steroidných hormónov [15]. Využitím 

prirodzenej schopnosti integrovať sa do genómu gamét by bolo možné  obísť problém prežívania 

embryí po napichávaní transpozónmi.

Víziu do budúcnosti predstavujú aj indukovateľné génové spínače (GeneSwitch, GS),

ktoré umožňujú kontrolovanú expresiu vnášaných génov v priestore a čase. Niektoré GS sú 

aktivovateľné zvýšenými hladinami ekdysteroidov, ktoré je možné dodávať v potrave [8].

Juvenilný hormón (JH) a ekdyziotropný hormón (ETH) sú esenciálne pre reguláciu 

vývinu hmyzu. ETH je vylučovaný z endokrinných Inka buniek periférneho epitracheálneho 

systému a prostredníctvom svojho receptora (ETHR) v CNS reguluje zvliekacie správania.

Expresia ETH v Inka bunkách v prípravnej fáze zvliekania je stimulovaná ekdysteroidmi. JH 

moduluje účinky ekdysteroidov na rast a vývin a zároveň reguluje vstup do metamorfózy 

a diferenciáciu tkanív [5, 12, 16, 17]. 

JH je produkovaný v miniatúrnej prímozgovej žľaze - corpus allatum (CA) [6]. Produkciu 

a vyplavovanie JH z CA stimulujú allatotropíny, no do dnešného dňa bol allatotropín izolovaný 

iba z hláv farátnych imág Manduca sexta [4]. Keďže stúpajúce hladiny JH korelujú so 
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stúpajúcimi hladinami ETH [6, 16] a expresia ETHR bola navyše potvrdená v CA [14], nie je 

vylúčené, že ETH by mohol plniť aj funkciu allatotropínu, prípadne jeho synergistu. Na overenie 

tejto hypotézy sme navrhli stratégiu genetickej transformácie B. mori ethr génom, umiestneným 

pod kontrolou promótorov génov pre farnezyldifosfátsyntázu2 (fpps2) a hydroxymetylglutaryl-

koenzým A reduktázu (hmgcr). FPPS2 a HMGCR sa podieľajú na syntéze JH a u B. mori sú 

exprimované špecificky v CA [6], čo umožňuje využitie promótorov týchto génov na 

sprostredkovanie cielenej expresie ethr génu v CA. Expresia ETHR v CA mimo času jeho 

prirodzeného výskytu umožní overenie nami predpokladanej úlohy ETH vo funkcii regulátora 

vylučovania JH. V prípade správnosti tohoto predpokladu by malo vpichnutie ETH do takýchto 

transgénnych priadok indukovať syntézu a vyplavovanie JH.

Materiál a metódy

Pre transformáciu bakulovírusom bola použitá permisívna línia B. mori N4. Escherichia 

coli kmeň JM 109 bol použitý na transformáciu a propagáciu plazmidových konštruktov.

Pomocou dostupných programov a stratégií prezentovaných v literatúre [2, 11] boli 

identifikované potenciálne promótorové oblasti génov eth, fpps2 a hmgcr. Genómova DNA bola 

izolovaná komerčným kitom Wizard SV Genomic DNA Purification System (Promega).

PCR fragmenty, amplifikované z genómovej DNA, boli vklonované do pGEM-T Easy 

(Promega) vektora pomocou T4 DNA ligázy (NEB). Transformanty boli selektované na LB 

médiu s ampicilínom. Prítomnosť a správnosť inzertov bola analyzovaná restrikčnou analýzou

s EcoRI enzýmom, pomocou PCR s M13 primermi a sekvenovania. PCR reakcie a restrikčné 

analýzy boli vyhodnocované agarózovou elektroforézou.

Plazmidová DNA bola izolovaná komerčným kitom Wizard Plus SV Minipreps DNA 

Purification System (Promega). 

Na prípravu rekombinantných bakulovírusov bol použitý Bac-to-Bac bakulovírusový 

expresný systém (Invitrogen). Rekombinantný bakmid bol transfekovaný do hmyzej ovariálnej 

bunkovej kultúry Sf21 (Sf; Spodoptera frigiperda), v ktorých dochádza k formovaniu

bakulovírusových viriónov. Hmyzie Sf21 bunky boli kultivované v tekutom médiu pre hmyzie 

bunkové kultúry: Grace’s Insect Cell Culture Medium (Invitrogen).

Čerstvo zvlečené larvy a kukly B. mori boli infikované vpichnutím média 

s rekombinantným bakulovírusom.
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Výsledky a diskusia

Pomocou bioinformatických metód sme identifikovali potenciálne promótorové oblasti 

génov eth, fpps2 a hmgcr v genómovej databáze B. mori. Na overenie funkčnosti potenciálnych 

regulačných elementov sme identifikované sekvencie umiestnili pred kódujúcu sekvenciu egfp

génu (enhanced green fluorescent protein). Expresný konštrukt sme pomocou komerčného Bac-

to-Bac systému inzertovali do bakulovírusovej DNA a pripraveným rekombinantným vírusom 

sme následne infikovali čerstvo zvlečené larvy a kulky B. mori. Po niekoľkých  dňoch od 

infekcie sme detekovali miesto expresie zeleného fluorescenčného proteínu. V prípade ETH 

promótora sme amplifikovali ~620bp upstream oblasť aj s časťou kódujúcej sekvencie eth génu 

(obr. 1). 

                                 

                          

Obr. 1: ETH gén a cDNA motýľa B. mori. Nukleotidová sekvencia genómovej DNA (malé písmená) a cDNA 
(veľké písmená), kódujúcej polypeptidový prekurzor. Signálna sekvencia je označená tučným písmom; sekvencie
preekdyziotropného hormónu, ETH a ETH-asociovaného peptidu zvýrazňuje počiarknutá kurzíva. Sivou farbou sú 
označené miesta štiepenia prekurzora a amidovania peptidových hormónov (GRR a GR). Sekvencie primerov 
použitých na amplifikáciu genómového fragmentu (620 bp) označujú šípky. 

Expresia EGFP proteínu bola špecificky detekovaná v Inka bunkách epitracheálnych žliaz 

(obr. 2). To potvrdilo jednak vhodnosť tejto sekvencie na sprostredkovanie bunkovo špecifickej 

expresie rôznych génov v týchto endokrinných bunkách a predovšetkým sme týmto spôsobom 

ccgatctacctgtaggccacccctgttctagataattcaaattcattctagagcattcattcggtttg

aagggtggggcagccgttgtaactatacttgagaccttagaacttatatctcaaggtgggtggcgcat

ttacgttgtggatgtctatgggctccggtaaccacttaacaccaggtgggctgtgagcttatctaagc

aataaaaaaaaagatgtagtagttttttcgatacccctttttactatttgacacagatggcgttactt

gtaccggcatattaattttataacaaacttattattaaactataacttagtttccctttgaagcgaaa

acaagcaacttcgcatgcatcacgtaatcgtcaaacccgcatgccagaaactaatagcccgagataaa

atctcaactctcatttgtattctgcgaacagaaacacctgaaattgatacgatctcttctaaaatacg

ggacagatcgaaacagtattagtataaatagagccagaaatgttcattgaagcatcaatcgctatttc

                                M  T  S  K  L  T  M  M  L  F  T  L
atcgctaaacacagcaccgtgAACTATTTAAGATGACTTCAAAATTGACCATGATGTTGTTCACGTTG

S L  M  F  I  A  G  L  D  G  S  F  I  K  P  N  N  V  P  R  V  G  R
AGTCTAATGTTTATCGCCGGGTTAGATGGTTCGTTCATCAAACCTAATAACGTACCGAGGGTCGGCAG

S  N  E  A  F  D  E  D  V  M  G  Y  V  I  K  S  N  K  N  I  P  R  M
AAGCAACGAGCATTTGACGAGGACGTTATGGGATACGTGATCAAATCAAATAAAAACATTCCGCGTA

  G  R  R  N  Y  D  S  G  N  H  F  D  I  P  K  V  Y  S  L  P  F  E  
TGGGTAGAAGAAATTACGACTCGGGAAATCATTTCGACATTCCAAAGGTCTACAGTTTACCGTTCGAA

F  Y  G  D  N  E  K  S  L  N  N  D  D  A  E  E  Y  Y  A  K  K  M  G  
TTTTATGGAGACAACGAAAAAAGTTTGAATAATGATGATGCCGAGGAATACTATGCAAAAAAAATGGG

S  M  K  K  *  
AAGCATGAAGAAATAAACGCGTCGGATTTCGGATATTTTATTCATTCGTTGAATTAACGAATCCATGA

TAACTCCTGTTCTAGTCAATCGCTTAAAATAAATTCTTGTATGCATGCAGAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Obr. 2: Cielená expresia EGFP pod kontrolou ETH 
promótora v Inka bunke (šípka) epitracheálneho 
endokrinného systému

chceli potvrdiť možnosť použitia 

bakulovírusového systému na funkčnú 

analýzu promótorov. Analogickým 

spôsobom budeme postupovať pri analýze 

regulačných elementov fpps2 a hmgcr

génov. V prípade týchto promótorov sme 

momentálne v štádiu prípravy expresných 

konštruktov. 

Ďalším krokom pre overenie 

allatotropínovej hypotézy ETH, bude 

umiestnenie génu kódujúceho ETHR pod 

kontrolu identifikovaných promótorov. 

Špecifická expresia ETH receptora v CA 

mimo času jeho prirodzeného výskytu

umožní sledovanie efektu ETH na 

produkciu JH. 

Záver

Identifikovali sme promótor eth génu, pod kontrolou ktorého sme exprimovali EGFP v 

Inka bunkách. Pre testovanie hypotézy o „allatotropínovej funkcii“ ETH pripravujeme 

bakulovírusový expresný vektor na overenie funkčnosti identifikovaných promótorových 

sekvencií hmgcr a fpps2 génov. Tieto regulačné elementy budú neskôr použité na 

sprostredkovanie špecifickej expresie ETHR v CA. 

Hoci bakulovírusy škodia hmyzu a do určitej miery ovplyvňujú ich fyziológiu

a správanie, stále sú pomerne rýchlym a efektívnym nástrojom pre identifikáciu promótorov a

štúdium lokalizácie génovej expresie [9]. 

Úprava endogénnych retrovírusov na expresné vektory v spojení s kontrolovateľnými

genetickými spínačmi by mohla v budúcnosti zefektívniť štúdium fyziologických mechanizmov 

na molekulárnej úrovni.
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Úvod a formulácia cieľa

Rast a vývin hmyzu od vajíčka až po dospelého jedinca prebieha sériou niekoľkých 

štádií. Prechod medzi jednotlivými larválnymi štádiami, vstup do metamorfózy, ako aj liahnu-

tie imág sa uskutočňuje zvliekaním kutikuly, ekdýziou. Na regulácii zvliekacieho správania sa 

podieľa periférny endokrinný systém, spolu s neurónmi centrálneho nervovového systému 

(CNS). Kľúčovú úlohu v aktivácii ekdyziálnej sekvencie zohráva ekdyziotropný hormón 

(ETH), produkovaný v endokrinných Inka bunkách epitracheálnych žliaz [3, 4, 9, 12]. ETH 

uvoľnený z Inka buniek aktivuje prostredníctvom svojho receptora (ETHR) špecifické 

neuróny v CNS. Následne postupné koordinované uvoľňovanie neuropeptidov v CNS 

aktivuje jednotlivé fázy zvliekacieho správania [13]. 

Kľúčovú úlohu v regulácií rastu a vývinu hmyzu zohrávajú dve hlavné skupiny 

nepeptidových hormónov: juvenilné hormóny (JH) a ekdysteroidy [7]. Ekdysteroidy, produ-

kované v predohrudnej žľaze, sú syntetizované a vylučované v určitých obdobiach, po vyhod-

notení nutričných signálov v organizme [12]. Okrem syntézy novej kutikuly, ekdysteroidy 

riadia expresiu génov dôležitých pre produkciu a pôsobenie peptidových hormónov, ktoré 

kontrolujú samotné ekdyziálne správanie [3]. Zvýšené hladiny ekdysteroidov stimulujú expre-

siu eth génu v epitracheálnych žľazách a súčasne iniciujú expresiu ETH receptorov v CNS, 

čím podmieňujú jej senzitivitu k ETH a schopnosť vylučovať neuropeptidy, regulujúce zvlie-

kacie kontrakcie. Vysoké hladiny ekdysteroidov zároveň bránia uvoľňovaniu ETH z Inka bu-

niek, aby zvliekanie nenastalo predčasne. Schopnosť Inka buniek vylučovať ETH je pod-

mienená poklesom hladín ekdysteroidov na konci každého vývinového štádia [3, 4, 12, 13].

Kým v prítomnosti JH, vyvolávajú zvýšené hladiny ekdysteroidov zvlečenie do ďal-

šieho instaru larválneho štádia, v jeho neprítomnosti indukuje nárast koncentrácie 

ekdysteroidov metamorfózu [7, 9].  Zvýšené hladiny JH okrem toho podporujú metabolizmus, 

žerúce správanie, syntézu proteínov larválnej kutikuly a kontinuálnu proliferáciu, no nie 
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diferenciáciu buniek imaginálnych diskov (základy orgánov budúceho imága) [8].

Metamorfóza je premena larválnej formy na dospelú. Počas tohto postembryonálneho 

znovuzrodenia u hmyzu s dokonalou premenou (Holometabola) v kuklovom štádiu nastáva

apoptóza larválnych štruktúr, premodelovanie niektorých tkanív a vznik nových buniek z ima-

ginálnych diskov. Takéto zmeny vyžadujú vysoký stupeň postembryonálneho bunkového na-

programovania, ktoré je pod kontrolou hormónov [8, 9]. Tieto procesy, regulované ekdy-

steroidmi, potláča juvenilný hormón (JH). Prítomnosť JH teda zabraňuje kuklovej 

a imaginálnej morfogenéze, no do dnešného dňa nebol identifikovaný jeho receptor a nie je 

známy ani presný mechanizmus jeho účinku [6 , 7, 8 , 9].

Kandidátom pre JH receptor (JHR) je Met (Methoprene-Tolerant, alebo Resistance to 

JH, Rst) proteín, kódovaný met génom. Metoprén je analóg JH, ktorý po aplikácií vo fyzio-

logických koncentráciách udržuje hmyz v nematurovanom stave. Vo vysokých koncentrá-

ciách je však toxický. Rezistencia mutantov Drosophila melanogaster, ktoré prežili toxické 

dávky metoprénu bola podmienená práve mutáciou met génu [6, 7]. Met je schopný viazať JH 

vo fyziologických koncentráciách a je teda horúcim kandidátom pre funkciu JHR, príp. trans-

kripčného faktora viažuceho JH [8]. Avšak, D. melanogaster nereaguje na pôsobenie JH tak, 

ako ostatné druhy hmyzu. Dôvodom môžu byť jej vývinové zvláštnosti, kvôli ktorým nie sú 

muchy vhodným reprezentantom mnohých aspektov života ostatných skupín hmyzu [6, 7]. 

Navyše, u D. melanogaster bol objavený paralóg met génu – gén gce (Germ Cell Expressed), 

ktorý sa exprimuje v zárodočných bunkách a jeho produkt dokáže dimerizovať s Met. Jeho 

funkcia však ešte nie je objasnená [6].

Chrobák Tribolium castaneum taktiež odpovedá na pôsobenie JH opakovaním 

juvenilných štádií. Na rozdiel od D. melanogaster, T. castaneum ponúka možnosť efektív-

nejšieho štúdia úlohy Met proteínu v metamorfóze a to predovšetkým vďaka prítomnosti 

jediného ortológu drozofilieho met a gce génov. Potlačenie expresie met génu u T. castaneum

RNA interferenciou vyvolalo predčasné zakuklenie lariev, čo naznačuje, že Met plní úlohu 

sprostredkovateľa JH signálu a potenciálnu funkciu JHR. V uvedenej štúdii bola expresia 

TcMet mRNA zisťovaná v homogenátoch celých jedincov rôznych štádií T. castaneum, no 

presné miesto expresie tohto génu identifikované nebolo [6].

JH je produkovaný v prímozgovej žľaze - corpus allatum (CA), jednej z hlavných 

endokrinných žliaz hmyzu [5]. Hladina JH v hemolymfe je regulovaná jeho syntézou v CA, 

samovoľným rozpadom JH po zastavení jeho syntézy, alebo aktívnym enzymatickým odbúra-

vaním, napr. JH esterázou [5, 7]. Produkciu a vyplavovanie JH z CA stimulujú neuropeptidy 

allatotropíny, no do dnešného dňa bol allatotropín izolovaný iba z hláv farátnych imág 
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Manduca sexta [2]. Keďže stúpajúce hladiny JH korelujú so stúpajúcimi hladinami ETH a 

expresia ETH receptora (ETHR) bola potvrdená aj v CA [10], nie je vylúčené, že ETH by 

mohol mať aj funkciu allatotropínu, prípadne jeho synergistu. Na overenie tejto hypotézy sme 

navrhli stratégiu genetickej transformácie priadky morušovej (Bombyx mori) ethr génom,

umiestneným pod kontrolou promótorov génov pre farnezyldifosfátsyntázu2 (fpps2) a hydro-

xymetylglutaryl-koenzým A reduktázu (hmgcr). FPPS2 a HMGCR sa podieľajú na syntéze 

JH a ich expresia u B. mori je špecifická pre CA [5], čo umožňuje využitie promótorov týchto 

génov na sprostredkovanie cielenej expresie ethr génu v CA. Expresia ETHR v CA mimo 

času jeho prirodzeného výskytu umožní potvrdenie nami predpokladanej úlohy ETH vo 

funkcií regulátora uvoľňovania JH. V prípade správnosti tohto predpokladu by malo

vpichnutie ETH do takýchto transgénnych priadok indukovať syntézu a vyplavovanie JH. 

Cieľom našej práce je identifikovať homológy met génu D. melangaster a T. 

castaneum  u B. mori a detekovať bunky exprimujúce tento potenciálny receptor pre  JH.

Vzhľadom na známe funkcie JH, by miesto produkcie Met proteínu u B. mori malo 

zodpovedať cieľovým orgánom a tkanivám pôsobenia JH. Lokalizácia expresie met génu tak 

môže napomôcť pri objasnení jeho funkcie ako JH receptora. Na overenie úlohy ETH 

v stimulácii produkcie JH využijeme metódu genetickej transformácie B. mori pomocou 

bakulovírusového expresného systému.

Materiál a metódy

Na analýzu boli použité tkanivá rôznych vývinových štádií B. mori: larvy 3.-5. instaru 

(L3-5), farátne larvy (PhL) a kukly (PhP) (farátne štádium:jedinci pred zvlečením starej 

kutikuly, s už vytvorenou novou kutikulou,) a kukly (P). Tkanivá na izoláciu RNA alebo in 

situ hybridizáciu boli pitvané vo fyziologickom roztoku [4] a hlboko zmrazené (pre izoláciu 

RNA) či fixované v 4% paraformaldehyde (pre in situ hybridizáciu).

Na transformáciu a propagáciu plazmidových konštruktov sme využili Escherichia 

coli, kmeň JM 109. TA klonovaním sme vkladali inzerty do linearizovaného pGEM-T Easy 

(Promega) vektora pomocou T4 DNA ligázy (NEB). Transformanty boli selektované na LB 

médiu s ampicilínom, analyzované restrikčnou analýzou, pomocou PCR a sekvenovania. 

Pomocou dostupných programov (KAIKOBLAST, NCBI) a stratégií prezentovaných 

v literatúre [1] boli identifikované potenciálne promótorové oblasti génov fpps2 a hmgcr a

konzervované a špecifické oblasti génov met1 a met2. Na základe identifikovaných 

a analyzovaných sekvencií boli navrhnuté primery na prípravu  prób pre in situ hybridizáciu 

a amplifikáciu promótorovej oblasti z genómovej DNA.
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Totálna RNA z CNS L2-5, z celej L3 a z ovárií PhP a P bola izolovaná pomocou 

Trizolu (Invitrogen) a mRNA prepísaná do cDNA M-MLV reverznou transkriptázou 

(Invitrogen). PCR amplifikáciou z cDNA boli získané kódujúce sekvencie génov met1 a 

met2, ktoré boli následne klonované do vektora pGEM-T Easy. Prítomnosť a správnosť 

inzertu bola potvrdená restrikčnou analýzou s EcoRI enzýmom, pomocou PCR reakcie s M13 

primermi a následným sekvenovaním. PCR reakcie a restrikčné analýzy boli vyhodnocované 

agarózovou elektroforézou.  Plazmidová DNA bola izolovaná komerčným kitom Wizard Plus 

SV Minipreps DNA Purification System (Promega). Jednovláknové antisense DNA próby na 

detekciu met1 a met2 mRNA boli pripravené pomocou PCR s met1 resp. met2 reverse 

primerom a dNTP s digoxygenínom značenými dUTP (Roche). In situ hybridizácia bola 

vykonaná podľa protokolu v Kim et al. [4].

Výsledky a diskusia

V genómovej databáze B. mori sa nám podarilo identifikovať dva gény homologické 

met génu T. castaneum a D. melanogaster, označené ako met1 a met2. Z identifikovaných 

sekvencií sme navrhli primery na amplifikáciu celého číta-

cieho rámca týchto génov a pomocou PCR sme analyzovali 

expresiu met1 a met2 génov vo vybraných tkanivách rozlič-

ných vývinových štádií B. mori. Kým v cDNA získanej z 

larválnej CNS sa nám podarilo detekovať iba met1, z cDNA 

z ovárií farátnej kukly a kukly boli amplifikované met1 aj 

met2 (Obr. 2). PCR amplikóny sme inzertovali do plazmidu 

pGEM-T Easy. Prítomnosť inzertu fragmentov klonovaných 

do pGEM-T Easy vektora sme overili restrikčnou analýzou 

s EcoRI enzýmom (Obr. 1).  Správnosť inzertov bola overe-

ná aj sekvenovaním. Amplifikované fragmenty boli použité 

na prípravu prób pre in situ hybridizáciu. Výsledky in situ

hybridizácie (Obr. 3 A, B) potvrdili predchádzajúcu PCR 

analýzu (Obr. 2). Transkripty pre met1 a met2 sme 

detekovali v ováriách kukly v bunkách folikulárneho epitelu 

takmer zrelých vajíčok, avšak nie v epitelových bunkách

obaľujúcich menšie vajíčka (Obr. 3 A, B). Je známe že JH 

sa podieľa aj na regulácií vitellogenézy (tvorbe žĺtka), pri 

ktorej zohrávajú dôležitú úlohu tiež folikulárne bunky [11]. V ováriách lariev a farátnych 

Obr. 1: Overenie prítomnosti 
fragmentu met1 génu v plazmide 
pGEM-T-Easy restrikčnou 
analýzou. V prípade úspešnej 
ligácie vznikajú po štiepení 
plazmidu EcoRI restriktázou dva 
fragmenty veľkosti 1700bp 
(fragment met1 génu) a 3000bp 
(linearizovaný plazmid) (dráha 3). 
Dráha 1: PCR fragment met1 génu 
ako pozitívna kontrola. Dráha 2: 
linearizovaný vektor pGEM-T-
Easy. V dráhe M je veľkostný 
marker 2-Log DNA ladder.
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Obr. 2: PCR detekcia expresie met1
a met2 génov u lariev, farátnych kukiel 
a kukiel B. mori. 1700bp fragment 
met1 génu a 2500 bp fragment met2
génu bol detekovaný v cDNA 
izolovanej z ovárií farátnych kukiel 
(2,5) a kukiel (3,6) B. mori. 
V larválnej cDNA (1,4) PCR reakcia 
nepotvrdila prítomnosť met1 a met2
transkriptov. V dráhe M je veľkostný 
marker λ DNA – HindIII/ΦX-HaeIII.

kukiel nebol zaznamenaný takýto expresný profil. Ako negatívna kontrola (Obr. 3 C) boli 

použité ovária podrobené rovnakej procedúre s vynechaním próby. Prítomnosť met1 a met2

mRNA sme analyzovali aj v CNS rôznych vývinových štádií B. mori. Expresiu met2 sme 

nezachytili, čo koreluje s jeho neprítomnosťou v cDNA z larválnej CNS (Obr. 2). Prítomnosť 

met1 mRNA bola detekovaná v 3-4 pároch neurónov v mozgu (Obr. 4 zobrazuje expresiu 

met1 génu v CNS). Je prekvapujúce, že by sa JHR 

exprimoval len v tak malom počte neurónov. Je možné 

že sme nezachytili štádium najväčších prestavieb CNS, 

aké by sa dali očakávať u kukiel. Zároveň nie je 

vylúčené, že kvôli prebiehajúcim prestavbám boli 

mozgy kukiel príliš krehké a v dôsledku manipulácie 

došlo k ich poškodeniu, čo ovplyvnilo objektívnosť 

analýzy. Chýbajúce neuróny v pravej hemisfére (Obr. 4

B) sú zrejme taktiež dôsledkom poškodenia pri 

manipulácii s CNS. Iným zdôvodnením môže byť nízka 

hladina expresie met génu, ťažko detekovateľná 

pomocou nami zvolenej techniky in situ hybridizácie.

Obr. 3: Detekcia expresie met1 a met2 génov v ováriách kukly B. mori pomocou in situ hybridizácie. Expresia
met2 (A), met1 (B) v podobe sieťovaného vzoru folikuloepiteliálnych buniek obaľujúcich vajíčko. (C) Negatívna 
kontrola.

Obr. 4: Detekcia met1 mRNA v mozgu rôznych vývinových štádií B. mori pomocou in situ hybridizácie. 
Expresia met1 génu bola detekovaná v laterálnych neurónoch mozgu (A) v 4 pároch neurónov u lariev 4. instaru, 
(B) v 3 pároch neurónov u farátnych lariev 5. instaru  a (C)  lariev 5. instaru

Genetickú transformáciu B. mori na overenie allatotropínovej hypotézy sme kvôli 
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časovej náročnosti zatiaľ neuskutočnili. Momentálne sme v štádiu prípravy bakulovírusových

expresných konštruktov s ethr génom pod kontrolou fpps2 a hmgcr promótorov.

Záver

Podarilo sa nám identifikovať bunky, ktoré exprimujú gény met1 a met2. Pokiaľ je 

nám známe, ide o prvý poznatok lokalizácie met génu, potenciálneho receptora pre JH, u B. 

mori a u hmyzu vôbec. Ďalšie experimenty sú však potrebné pre objasnenie funkcie študova-

ných génov a presnú lokalizáciu JH receptora v bunkách a overenie hypotézy o ETH vo fun-

kcií allatotropínu. Štúdium JH, regulácie jeho tvorby a spôsobu akým JH reguluje príslušné 

procesy má význam nielen pre komplexné pochopenie fyziológie samotného hmyzu, ale záro-

veň prekračuje hranice hmyzej ríše. JH-podobné molekuly môžu byť v iných organizmoch 

obdobne zahrnuté v iniciácií procesov morfogenézy alebo rastu (vplyv JH na rast 

imaginálnych diskov). Molekuly s takýmito účinkami by sa mohli stať nádejnými

protirakovinovými liečivami [8].
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Úvod a formulácia cieľa

Fenotypová plasticita je schopnosť genotypu produkovať viac alternatívnych 

morfologických, fyziologických alebo behaviorálnych foriem, ako odpoveď na podmienky 

prostredia [1]. Alternatívne fenotypy môžu byť chápané ako dve alebo viacej morfologických, 

fyziologických alebo behaviorálnych foriem vyskytujúcich sa v tom istom štádiu ontogenézy 

v určitej populácii. Tie organizmy, ktoré sa prispôsobujú variabilite prostredia produkovaním 

na prostredie špecifických fenotypov sa nazývajú fenotypicky plastické [2].

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý indukuje fenotypovú odpoveď, je prítomnosť 

predátorov v prostredí. Predátor môže ovplyvňovať nielen abundanciu a veľkostnú štruktúru 

populácie koristi, ale aj jej správanie, morfológiu a životné histórie [3]. Fenotypová plasticita 

je skúmaná na širokom spektre organizmov. Obojživelníky predstavujú vhodný model na 

študovanie fenotypovej plasticity. Larvy obojživelníkov majú veľkú rozmanitosť plastických 

odpovedí indukovaných zložkami okolitého prostredia a sú celkom prístupné na 

experimentálnu manipuláciu. Obojživelníky obývajú škálu odlišných sladkovodných 

biotopov, ktoré sa líšia permanenciou a tiež dominantným typom predátora [4]. Rozličné 

druhy predátorov môžu v rozličnej miere, alebo rozličným spôsobom ovplyvňovať fenotyp 

koristi. Reakcie rôznych druhov koristi na jednotlivé typy predátorov sú špecifické [5]. 

K týmto reakciám patria zmeny v morfológii, správaní a vývine. V morfológii najčastejšie 

sledovaným znakom bola výška chvostového lemu [6, 7, 8] a v oblasti správania to bola 

najmä redukcia aktivity [5, 9, 10]. Najčastejšie boli skúmané odpovede lariev obojživelníkov 

na bezstavovcov, ktorými boli hlavne vážky z čeľade šidlovité (Aeschnidae), ale aj 

na stavovcov, ktorými boli ryby alebo obojživelníky.

V práci sme sa venovali dvom druhom obojživelníkov - rosnička zelená (Hyla arborea

Linnaeus, 1758) a skokan štíhly (Rana dalmatina Bonaparte, 1839) u ktorých sme študovali 

správanie a morfológiu v prostredí s prítomným predátorom a v prostredí bez predátora. 
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Cieľom našej práce bolo porovnanie morfológie a správania v  prostredí kde bol prítomný 

predátor a v prostredí bez predátora a zistenie zmien, ktoré nastali v odlišných prostrediach.

Materiál a metódy

V práci sme porovnávali dva druhy obojživelníkov Hyla arborea a Rana dalmatina, 

ktoré boli prenesené z prirodzeného prostredia do laboratórnych podmienok v štádiu vajíčok.  

Pri behaviorálnych experimentoch bola použitá deskriptívna metóda priameho pozorovania, 

pri ktorej sme sledovali 7  behaviorálnych prvkov: ležanie na dne, prijímanie potravy 

z hladiny, plávanie, zoškrabávanie potravy z rastlín, zoškrabávanie potravy zo stien, defekácia 

a kľud. Správanie bolo sledované v troch typoch prostredia- bez predátora, v prítomnosti

predátora s vizuálnym kontaktom a v prítomnosti predátora s priamym kontaktom. Jednotlivé 

prvky správania boli zaznamenávané v minútových rezoch počas 30 minútového testu. Ako 

predátor bol použitý rod. Dytiscus. V morfológii sme sledovali rýchlosť rastu výšky 

chvostového lemu u druhu Rana dalmatina v prostredí bez predátora a v dvoch typoch 

prostredia kde sa nachádzal predátor. Ako predátor bola použitá larva vážky rodu Anax

a potápnik rodu Dytiscus. Na znehybnenie žubrienok sme použili fenoxietanol v koncentrácii 

1:500, na meranie bolo použité posuvné meradlo. Zo štatistických metód bola použitá pre 

vyhodnotenie správania ordinačná metóda RDA a pre morfológiu metóda ANOVA.

Výsledky a diskusia

Z výsledkov ordinačnej metódy RDA (0br.1) vyplýva, že u nami použitých larválnych 

štádií dvoch druhov obojživelníkov prevláda rôzny typ behaviorálnych prvkov. U druhu Hyla 

arborea prevládalo potravné správanie, ktoré z behaviorálnych prvkov predstavovali najmä 

zoškrabávanie potravy z rastlín a prijímanie potravy z hladiny. U druhu Rana dalmatina

preferovaným správaním bolo plávanie a ležanie na dne. Keď sa v prostredí nachádzal 

predátor iba vo vizuálnom kontakte, ani u druhu Hyla arborea ani u druhu Rana dalmatina 

nebol významný rozdiel medzi najčastejšie sa vyskytujúcim správaním. U druhu Rana 

dalmatina významný rozdiel nebol ani v priamom kontakte s predátorom. U druhu Hyla 

arborea sa potravné správanie zmenilo na komfortné predstavované behaviorálnymi prvkami 

ležanie na dne a a kľud.
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Obr. 1: Ran1-10- žubrienky druhu Rana dalmatina v prostredí bez predátora
            Ran1-10-D- žubrienky druhu Rana dalmatina v prítomnosti predátora s vizuálnym kontaktom
            Ran1,2,8,9,10-Dv- žubrienky druhu Rana dalmatina v prítomnosti predátora s priamym kontaktom
            Hyl1-10- žubrienky druhu Hyla arborea v prostredí bez predátora
            Hyl1-10-D- žubrienky druhu Hyla arborea v prítomnosti predátora s vizuálnym kontaktom
            Hyl1,2,6,8-Dv- žubrienky druhu Hyla arborea v prítomnosti predátora s priamym kontaktom
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Sledovaným prvkom v morfológii bola výška chvosta. Regresné čiary v tabuľke 

vyjadrujú vzťah medzi rýchlosťou rastu výšky chvostového lemu relatívne k dĺžke tela 

(Obr.2). Z výsledkov štatistickej metódy ANOVA vyplýva, že u druhu Rana dalmatina  

rozdiel medzi prostredím bez predátora a prostredím  v ktorom sa nachádzala vážka alebo 

potápnik je signifikantný (P=0,0016). Rýchlosť rastu výšky chvostového lemu bola 

v prítomnosti predátorov vyššia ako v prostredí bez predátora.
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Obr. 2: Vzťah medzi dĺžkou tela a výškou chvostového lemu: 1- prostredie bez predátora, 2- prostredie 
s prítomnou vážkou rodu Anax, 3- prostredie s přítomným potápnikom rodu Dytiscus

Záver 

Na základe výsledkov možno tvrdiť, že u našich druhov Rana dalamatina a Hyla 

arborea sa fenotypová plasticita vo vzťahu k predátorom vyskytuje. U druhu Hyla arborea sa 

prejavila v oblasti správania, kde v prítomnosti predátora sa zmenou behaviorálnych prvkov 

znižovala lokomočná aktivita. U druhu Rana dalmatina predstavovala zmeny v morfológii, 

kde v prítomnosti predátorov výška chvostového lemu rástla rýchlejšie v pomere k dĺžke tela 

ako v prostredí bez predátora. Tieto výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi štúdiami.
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Úvod a formulácia cieľa

MEN2 syndróm – mnohopočetná endokrinná neoplázia typu 2 je autozomálne 

dominantné dedičné nádorové ochorenie endokrinného pôvodu, ktoré zahŕňa tri podskupiny 

MEN2A, MEN2B a FMTC (Familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy). Všetky tieto 

formy sú spojené so zárodočnými mutáciami v RET protoonkogéne. Výskyt je 1:30 000.

Mutáciou vzniká dominantný transformačný gén s takmer 100%nou penetranciou 

u postihnutých jedincov [1]. Pre MEN2A je charakterický výskyt medulárneho karcinómu

štítnej žľazy (MTC), feochromocytómu (nádor drene nadobličiek) a nádory prištítnych 

teliesok [2]. Prednádorové štádium charakterizuje hyperplázia C-buniek štítnej žľazy [3].

Produktom RET protoonkogénu je transmembránový receptor s tyrozínkinázovou 

aktivitou, ktorý sa uplatňuje v embryonálnom štádiu vo vývoji neurálnej lišty a 

neuroendokrinných tkanív a vývoji obličiek. RET protoonkogén u človeka je tvorený 21 

exónmi, gDNA má dĺžku 60kb a kódujúca sekvencia 3,43kb. Je lokalizovaný na chromozóme

10q11,2 [1]. U pacientov s MEN2A syndrómom je ochorenie spôsobené mutáciou v 

cysteínových reziduách extracelulárnej domény RET tyrozínkinázového receptora [4].

Najčastejšia mutácia spojená s MEN2A syndrómom je v kodóne 634 – exón 11. Menej často 

sa vyskytujú mutácie v kodónoch 609, 611, 618, 620 - exón 10 [5, 6].

Naším cieľom je ocharakterizovať novoobjavenú zárodočnú mutáciu, zámena Ala za 

Ser v kodóne 641. U jednej testovanej slovenskej MEN2A rodiny bola v rámci skríningu  

RET mutácií nájdená dvojitá mutácia v exóne 11 Cys634Ser a Ser641Ala, ktorej biologický 

účinok doposiaľ nebol objasnený [3]. Snažili sme sa vytvoriť RET konštrukty, ktoré nám 

ďalej poslúžia pri sledovaní biologického účinku tejto novej zárodočnej mutácie v in vitro a in 

vivo podmienkach. 
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Materiál a metódy

Z nádorového materiálu sme vyizolovali RNA a opracovali ju DNázou a prečistili, čím 

sme získali vysokokvalitnú RNA. Z 3-5 µg RNA sme pripravili cDNA pomocou M-MuLV 

reverznej transkriptázy (Fermentas) a oligo dT16 primera. Pomocou 2 následných PCR sme 

amplifikovali RET gén, pričom sme použili zmes dvoch termostabilných polymeráz, ktoré

zanechávajú 3'-dA prečnievajúce konce a majú proofreading aktivitu (Long PCR Enzyme 

Mix, Fermentas). Vzniknutý produkt sme purifikovali použitím kolónkového systému

(QiaQuick, Qiagen). Inzert s 3'-dA obsahujúci RET gén sme vložili do bakteriálneho vektora

pTZ57R/T pomocou TA klonovania použitím InsTAclone™ PCR Cloning Kit (Fermentas).

Vzniknutý konštrukt sme transformovali do kompetentných baktérií DH5α a NEB10β

(NEBiolabs). Následne sme urobili cielenú mutagenézu (QuikChange Site-Directed 

Mutagenesis Kit, Stratagene) pomocou špecifických mutačných primerov  pre mutáciu 

Cys634Ser (MUT-C634S-for a MUT-C634S-rev) a pre mutáciu Ala641Ser (MUT-A641S-for

a MUT-A641S-rev), čím sme získali 2 klony, z ktorých každý obsahuje jednu mutáciu a tretí 

klon obsahujúci obe mutácie v kodónoch 634 a 641. Pri sekvenovaní bol inzert (3,5kb) 

rozdelený na 6 prekrývajúcich sa úsekov, ktoré boli samostatne zosekvenované a sekvencia 

bola overená pomocou PC programu Vektor NTI, čím sme vylúčili prítomnosť náhodných 

mutácií. V snahe preklonovať RET gén do retrovírusového vektora pJZ308, sme našli rovnaké 

restrikčné miesta na vyštiepenie RETu z bakteriálneho konštruktu a "otvorenie"

retrovírusového vektora. 

Retrovírusový vektor pJZ308 má LTR sekvencie a medzi nimi gén pre 

hygromycínovú rezistenciu. Obsahuje jedinečné miesta pre restrikčné endonukleázy HindIII

a XbaI. Tieto jedinečné miesta nám poslúžili na vyštiepenie génu hygromycínovej rezistencie

a vloženie inzertu s RET génom. Retrovírusový vektor pJZ308 sme použili kvôli stabilnej 

transformácii a silnému promótoru, ktorý zabezpečuje vysokú expresiu vloženého génu.

Vektor sme štiepili s HindIII (Takara), čím sme získali linearizovaný vektor 

a následne sme vektor parciálne štiepili XbaI (Takara, 1U Xba1/1ug DNA) v časových 

intervaloch 20, 25, 30 a 35 minút. Týmto sme vyštiepili pôvodnú rezistenciu na hygromycín v 

pJZ308 a vložili sme inzert obsahujúci RET. Inzert a vektor sme ligovali cez kohenzívne 

konce pomocou T4 DNA ligázy (Fermentas), pričom pomer vektor inzert bol 1:3 a ligácia 

prebiehala pri 22ºC, 1 hodinu. Vzniknutý konštrukt obsahujúci RET sme transformovali do 

kompetentných buniek DH5α. Selekcia pozitívnych konštruktov prebehla štiepením s Xho1, 

PCR na extracelulárnu doménu RETu a sekvenovaním.
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Výsledky a diskusia

Inzert obsahujúci kódujúcu sekvenciu RET génu sme izolovali z nádorového tkaniva, 

kde prebieha pomerne vysoká expresia RET génu na rozdiel od nulovej expresie v 

lymfocytov. Pomocou dvoch následných PCR reakcií so špecifickou polymerázou 

zanechávajúcou 3'-dA prečnievajúce konce sme amplifikovali RET gén a následne 

transformovali do bakteriálneho plazmidu pTZ57R/T pomocou TA klonovania (Obr.1).

Výsledný konštrukt mal 6,3kb a prítomnosť inzertu bola potvrdená restrikčným štiepením, 

špecifickou PCR reakciou a sekvenovaním. 

Obr. 1: Bakteriálny plazmid pTZ57R/T obsahujúci RET gén

Cielenou mutagenézou pomocou špecificky navrhnutých mutačných primerov sme 

získali 3 klony. Prvý klon obsahujúci mutáciu Cys634Ser, druhý klon obsahujúci mutáciu 

Ala641Ser a tretí klon obsahujúci obe mutácie súčasne. RET gén sme vyštiepili 

z bakteriálneho konštruktu parciálnym štiepením s HindIII a Xba1 (Obr.2)  a transformovali 

do retrovírusového plazmidu pJZ308 (Obr.3) pomocou ligácie cez kohezívne konce. 

Prítomnosť RET inzertu v konštrukte sme potvrdili štiepením restrikčnou endonukleázou

Xho1, PCR reakciou špecifickou na extracelulárnu doménu RET génu a sekvenovaním.
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Obr. 2: Parciálne štiepenie pJZ308 s Xba1 restriktázou. V dráhe 1 je molekulový štandard, v dráhe 2 
linearizovaný pJZ308/HindIII inkubovaný s Xba1 (1U/1ug pDNA) pri 37ºC počas 15min, v dráhe 3 počas 20min
a v dráhe 4 počas 30min, v dráhe 5 počas 35min. Označený úsek HindIII-Xba1(1RM) má 5,79kb a je vhodný na 
ligáciu s inzertom. 

Obr. 3: Retrovírusový plazmid pJZ308 obsahujúci RET s vyštiepenou rezistenciou na hygromycín

Rovnakým postupom sme pripravili negatívnu a pozitívnu kontrolu. Ako negatívna 

kontrola slúžil divý typ RET génu vložený v Ultimate ORF Clone zakúpený od firmy 

Invitrogen. Ako pozitívna kontrola bola použitá mutovaná kódujúca sekvencia RET génu 

MEN2A pacienta s mutáciou Cys634Arg, ktorej biologický efekt je dobre popísaný 

a charakterizovaný [5].

Záver

Pripravené konštrukty obsahujúce RET protoonkogén aktivovaný pomocou mutácií 

budeme ďalej testovať v súvislosti s mutáciou v kodóne 641 (Ser641Ala). Biologický účinok 

samostatnej mutácie a taktiež jej synergický vplyv s mutáciou v kodóne 634 (Cys634Ser), 

ktorá sa vyskytuje u jedinej slovenskej MEN2A rodiny bude sledovaný v in vitro a in vivo 

podmienkach a porovnaný oproti pozitívnej a negatívnej kontrole. 
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Transformačnú aktivitu retrovírusových konštruktov s rozdielnymi mutáciami 

aktivujúcimi RET protoonkogén budeme sledovať po transformácií do NIH3T3 bunkovej

línie. Pozorovaný transformačný potenciál, schopnosť indukovať od opory nezávislý rast 

buniek a navodenie tvorby nádorov na nahých myšiach nám následne poskytne podrobnejšie 

informácie o prognóze MEN2 ochorenia pacientov s týmito RET mutáciami.
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Úvod a formulácia cieľa

Kliešte z rodu Ixodes prenášajú široké spektrum ľudských a živočíšnych patogénov 

vrátane komplexu Borrelia (B) burgdorferi sensu lato (s.l.), baktérie Ehrlichia

phagocytophilum (E.p.) a Rickettsia sp. (R).

V našej práci sme sa zamerali na jaštericu zelenú (Lacerta viridis), ktorá je často 

zamorená juvenilnými štádiami kliešťa, a preto je aj potenciálnym hostiteľom kliešťami 

prenášaných patogénov.

Lymská borelióza je multifázové, multisystémové ochorenie spôsobované spirochétou 

B. burgdorferi s.l.. Šírenie boreliózy je zabezpečené cirkuláciou spirochét medzi prenášajúcim 

kliešťom a rezervoárovým organizmom, ktorým môžu byť rôzne stavovce. Poznanie 

vzájomných vzťahov hostiteľ-vektor-patogén umožňuje zlepšenie ochrany pred týmto 

závažným ochorením.

Komplex B. burgdorferi s.l. zahŕňa 12 druhov, z ktorých 4 (B. garinii, B. burgdorferi 

sensu stricto (s.s.), B. afzelii, B. spielmanii) sú ľudským patogénnom. B. valaisiana a B.

lusitaniae, ktoré boli donedávna považované za nepatogénne, môžu tiež spôsobiť ochorenie 

u človeka [5, 8, 10].

Ehrlichióza je všeobecným pomenovaním pre bakteriálne ochorenie postihujúce rôzne 

živočíchy vrátane človeka. Toto ochorenie spôsobuje organizmus z rodu Ehrlichia. Ehrlichiae

patria medzi intracelulárne baktérie, ktoré napádajú monocyty, granulocyty, alebo krvné 

doštičky hostiteľa. Spôsobujú ochorenie sprevádzané horúčkami, bolesťou hlavy, leukopéniou 

a trombocytopéniou. Ľudská granulocytická ehrlichióza je spôsobené baktériou Ehrlichia 

phagocytophilum, alebo jej príbuzným druhom, ktorá je prenášaná kliešťom. Toto ochorenie 

môže byť smrteľné [1, 2].
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Rickettsia patrí medzi striktne vnútrobunkové parazity. Rod Rickettsia obsahuje 21 

druhov, ktoré sa delia do troch skupín na základe ochorenia, ktoré jednotlivé druhy 

vyvolávajú [9]. Kliešte z rodu Ixodes prenášajú niekoľko druhov Rickettsiae, ktoré patria do 

skupiny vyvolávajúcej škvrnitú horúčku (riketsiózy prenášané kliešťami).

Cieľom našej práce bolo preskúmať prevalenciu patogénov, ktoré sú prenášané 

kliešťami rodu Ixodes a zároveň sledovať vzťah vektor-patogén-hostiteľský organizmus, 

ktorým bola v našej práci Lacerta viridis.

Materiál a metódy

Vzorky sme získali odobratím kliešťov sajúcich na 116 jaštericiach z rodu Lacerta.

Z každej jašterice bol odobratý aj pazúr. Kliešte boli následne mechanicky zhomogenizované 

a genomická DNA bola izolovaná pomocou Chelex 100 resin (BioRad) podľa pokynov 

výrobcu. Na amplifikáciu intergénového medzerníka rrf(5S)-rrl(23S) rRNA B.burgdorferi s.l.

a následnú subtypizáciu DNA-DNA hybridizáciou ( RLB) sme použili priméry a próby podľa 

[3]. Metódu sme preverili použitím pozitívnych kontrol pre B.garinii, B.burgdorferi s.s. a B. 

afzelii. Subtypy borélií sme potvrdili metódou RFLP, použitím restrikčných endonukleáz 

MseI a DraI podľa [7]. Ehrlichia phagocytophilum sme detekovali amplifikáciou oblasti 16S 

rRNA podľa [6] a Rickettsia sp. amplifikáciou úseku ompA génu podľa [9].

Vásledky a diskusia

Otestovali sme 798 kliešťov a 116 pazúrov, ktoré boli odobrané z 116 jašteríc. Všetky 

vyšetrované kliešte patrili k druhu Ixodes ricinus. Z tohoto počtu bolo 649 kliešťov v stádiu

nymfy a 150 v larválnom štádiu. 86 (11%) kliešťov I. ricinus vykazovalo pozitivitu pre rrf-rrl 

intergénový medzerník komplexu B. burgdorferi s.l. Z tohto bolo 84 (13%) nýmf, 2 (1,3%) 

larvy . DNA próby použité na RLB úspešne hybridizovali s prislúchajúcimi pozitívnymi 

kontrolami. Všetky pozitívne vzorky hybridizovali s próbou pre B. burgdorferi s.l. a zároveň 

s próbou pre B. lusitaniae. Pre detekciu subtypov v pozitívnych vzorkách metódou RFLP bol 

zvolený iný pár primérov (viď materiál a metódy). Amplifikovaný úsek bol štiepený 

restriktázami MseI a DraI. V niektorých vzorkách sa vyskytli dva rôzne štiepne profily, ale 

oba prislúchajú B.lusitaniae. Prevalencia B.lusitaniae u kliešťov sajúcich na Lacerta viridis

korešponduje aj s výsledkami iných autorov [4]. Jašterice z čeľade Lacertidae sú v súčastnosti 

považované za významný rezervoár B. lusitaniae. Pre tieto plazy je charakteristická výrazná 

fylogeografická štrukturovanosť, spôsobená obmedzenou možnosťou migrácie populácií 
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z rôznych lokalít. Z týchto dôvodov je zaujímavým objektom pre štúdium evolúcie a 

epidemiológie Borélie.

Vzorky získané z kliešťov boli použité na testovanie prítomnosti genetickej informácie 

ďalších dvoch patogénov. Amplifikovali sme úsek 16S rRNA génu pre ribozomálnu RNA, 

ktorý je najčastejšie používaný na detekciu DNA E. phagocytophilum pomocou PCR. 

U I.ricinus sme detekovali DNA E. phagocytophilum v 98 (12%) vzorkách, konkrétne v 84 

(13%) nymfách a 14 (9,3%) larvách. Na detekciu DNA Rickettsia sp. sme zvolili úsek génu 

pre proteín vonkajšej membrány, ompA, ktorý sme detekovali v 30 (4%) vzorkách, 26 (4%) 

v nymfách a 4 (2,7%) v larvách. Prehľad vybraných jedincov jašteríc a kliešťov z nich 

odobratých je v tabuľke 1.

Tab. 1: Prehľad kliešťov Ixodes ricinus (IR) infikovaných B.l., E.p. a R pre vybrané jašterice

Jašt.

č.

Vektor
B. l. E .p R

Jašt.

č.

Vektor
B. l. E .p R

Druh Počet Druh Počet

1
IR-N

IR-L

2

-

-

-

2

-

1

-
10

IR-N

IR-L

4

-

1

-

-

-

1

-

2
IR-N

IR-L

1

-

1

-

-

-

1

-
11

IR-N

IR-L

10

5

1

-

2

1

-

-

3
IR-N

IR-L

4

-

1

-

1

-

-

-
12

IR-N

IR-L

8

1

1

-

1

-

-

-

4
IR-N

  IR-L

9

3

3

-

4

-

-

-
13

IR-N

IR-L

2

4

-

-

-

1

-

-

5
IR-N

IR-L

7

-

1

-

2

-

1

-
14

IR-N

IR-L

6

1

1

-

1

-

1

-

6
IR-N

IR-L

8

-

1

-

2

-

-

-
15

IR-N

IR-L

21

2

-

-

4

-

1

-

7
IR-N

  IR-L

7

-

3

-

2

-

-

-
16

IR-N

IR-L

9

-

4

-

2

-

-

-

8
IR-N

IR-L

15

7

1

-

1

-

-

--
17

IR-N

IR-L

28

6

1

-

3

1

5

-

9
IR-N

IR-L

-

1

-

-

-

-

-

-
18

IR-N

IR-L

2

-

1

-

2

-

-

-

N-nymfy, L-larvy, B.l.-Borrelia lusitaniae, E.p-Ehrlichia phagocytophilum, R-Rickettsia sp.

Na prítomnosť všetkých troch patogénov sme testovali aj pazúry získané z jašteríc, 

z ktorých však žiadna vzorka nebola pozitívna. Aj iní autori [4] popisujú fakt, že vzorky 
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odobrané z rôznych tkanív nie sú vždy najvhodnejšie na detekciu týchto patogénov. 

Najvhodnejšia je vzorka z krčného límca, ktorú sme však nemohli odobrať, pretože jašterice 

sú chránené a nemohli sme ich fyzicky poškodiť. Zaujímavé bolo pozorovanie koinfekcií 

rôznymi kombináciami patogénov (Tab. 2), prípadne všetkými vyšetrovanými patogénmi 

naraz. Najvyšší počet kliešťov (17) bolo koinfikovaných kombináciou Borrelia / Ehrlichia

a koinfekciu všetkými patogénmi sme zaznamenali u 4 kliešťov.

Tab. 2: Koinfekcie kliešťov rôznymi kombináciami patogénov

Koinfekcia B/E B/R E/R B/E/R

Počet 17 7 4 4

Záver

Prevalenciu Borreliae, Ehrlichiae a Rickettsiae, patogénov, ktoré sú prenášané 

kliešťami a ich hostiteľskými organizmami sme sledovali na rozsiahlej vzorke kliešťov rodu 

Ixodes odobraných z jašteríc Lacerta viridis.

Borrelia burgdorferi s.l. sme detekovali celkovo v 11% vzoriek, ktoré sme ďalej 

študovali pomocou RLB a RFLP. Všetky pozitívne vzorky prislúchajú ku subtypu Borrelia 

lusitaniae.

DNA Ehrlichia phagocytophilum sme zachytili v 12% vzoriek a Rickettsia sp. sme 

detekovali v 4%. Sledovali sme koinfekciu kliešťov kombináciami vyšetrovaných patogénov 

a zaznamenali sme najväčší výskyt koinfekcií Borrelia/ Ehrlichia, ktoré mali aj najvyššiu 

prevalenciu, ale vyskytli sa aj prípady koinfekcie celou trojicou patogénov.
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Identifikácia infekčných agens prenášaných na jašterice kliešťom 

Ixodes ricinus a Dermacentor reticulatus

Martina Ficová1, Zuzana Halásová1, Radovan Václav2, Pavol Prokop2, Marcela Kúdelová1, 

Tatiana Betáková1
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Úvod a formulácia cieľa

Kliešť je obligátny ektoparazit so širokým spektrom hostiteľov. Je významným 

prenášačom mnohých ochorení bakteriálneho pôvodu (napr. borelióza) ako aj vírusového pôvodu

(napr. kliešťová encefalitída), čím výrazne ovplyvňuje cirkuláciu prenášaných patogénov 

v prírode. Poznatky o spektre patogénov vyskytujúcich sa v kliešťoch a tiež o premorenosti 

kliešťov jednotlivými patogénmi možu prispieť k objasneniu cirkulácie jednotlivých infekčných 

agens.

Myší herpetický vírus (Murine herpesvirus, MHV) je prirodzený patogén drobných 

zemných cicavcov. Prvýkrát bol izolovaný na Slovensku v roku 1976, neskôr aj v Čechách.

Známych je 8 izolátov MHV- MHV 60, 68, 72 izolované z Apodemus flavicollis a MHV 76, 78, 

Šumava, 4556 a 5682 izolované z Cletrionomys glareolus [1, 2]. MHV je významným 

živočíšnym modelom na štúdium dvoch ľudských gamaherpesvírusov, vírusu Epsteina Barrovej 

(EBV alebo HHV 4) a herpesvírusu asociovaného s Kaposiho sarkómom (KSHV alebo HHV 8). 

Podľa doterajších zistení sa MHV šíri hlavne vzdušnou cestou a telesnými tekutinami (napr. 

slinami, močom, slzami, materským mliekom) [3, 4]. Najnovšie experimenty potvrdili 

transplacentárny prenos latentného MHV reaktivovaného v dôsledku gravidity BALB/c myší [5]. 

Vyšetrenia krvných sér vybraných druhov lovnej a chovnej zvery ako aj ľudských krvných sér 

potvrdili prítomnosť protilátok proti MHV a tým dokázali, že vnímavosť MHV nie je druhovo 

špecifická[3 ,6, 7].

V tejto práci sme sa zamerali na detekciu MHV a možné koinfekcie s patogémni rodov 

Borrelia sp., Rickettsia sp., Ehrlichia sp. v kliešťoch cicajúcich na voľne žijúcich jaštericiach.
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Materiál a metódy

Jašterice, z ktorých boli odobraté a následne študované kliešte, boli odchytávané vo 

vybranej lokalite západného Slovenska. Celkový počet odchytených jašteríc bol 116. Z nich boli 

odobraté kliešte, ktoré boli následne druhovo identifikované. Z celkového počtu 824 kliešťov 

bolo 799 kliešťov druhu Ixodes ricinus – z nich 649 nýmf a 150 lariev – a 25 kliešťov druhu 

Dermacentor reticulatus. Po homogenizácii kliešťov nasledovala izolácia celkovej DNA 

Chelexom 100 resin (Bio-Rad) podľa inštrukcií výrobcu. Prítomnosť MHV sme detekovali

pomocou nestovanej PCR metódy (Polymerase Chain Reaction) pomocou primerov

ohraničujúcich úsek génu M7 (glykoproteín 150) [8] navrhnuté podľa sekvencie kmeňa MHV 68 

(Acc.No. U97553). Vonkajšie primery amplifikovali 1011 bp úsek tohto génu a vnútorné primery 

amplifikovali úsek veľký 640 bp. PCR produkty boli po elektroforéze vizualizované pomocou 

etídium bromidu (EtBr) pomocou UV transiluminátora a následne vyhodnotené.

Výsledky a diskusia

Na prítomnosť MHV sme vyšetrili spolu 824 kliešťov, ktoré sali na 116 jaštericiach. 

MHV sme detekovali u 15 kliešťov pochádzajúcich z 12 jašteríc, ktoré hostili spolu 177 kliešťov 

(162 Ixodes ricinus, 15 Dermacentor reticulatus) (Tab.1). MHV sme identifikovali u 10 zo 128 

nýmf druhu Ixodes ricinus. Premorenosť nýmf predstavuje 7,8%. U 5 z 34 lariev druhu Ixodes 

ricinus sme zistili MHV, čo predstavuje 13,5%. Výsledky poukazujú na fakt, že takmer 

dvojnásobne viac lariev ako nýmf kliešťov Ixodes ricinus bolo infikovaných s MHV. Všetky 

vyšetrené kliešte druhu Dermacentor reticulatus boli na prítomnosť MHV negatívne. Z našich 

výsledkov vyplýva, že na 12 (10,3%) zo 116 vyšetrovaných jašteríc ktoré hostili kliešťa (Ixodes 

ricinus alebo Dermacentor reticulatus), sal aspoň jeden kliešť, u ktorého sme zistili MHV.

V ďalších experimentoch sme zisťovali prítomnosť troch patogénov rodov Borrelia sp., 

Rickettsia sp., Ehrlichia sp. v skupine 12 jašteríc, ktoré hosťovali MHV pozitívneho kliešťa 

(Tab.1). U 10 z nich sme v kliešťoch detekovali prítomnosť minimálne jedného z týchto 

patogénov. Rod Borrelia sp. sme detekovali u 26 z 162 (16,0%) kliešťov Ixodes ricinus. Rod 

Ehrlichia sme identifikovali u 14 (8,6%) kliešťov Ixodes ricinus a u 1 (6,7%) Dermacentor 

reticulatus. Rod Rickettsia sp. sme detekovali u 13 (8,0%) Ixodes ricinus a 1 (6,7%)

Dermacentor reticulatus. Hoci je vyhodnocovaný súbor relatívne malý, zaujímavým výsledkom 
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je, že na 5 (41,6%) jaštericiach sali kliešte infikované všetkými študovanými patogénmi a iba u 2 

(16,7%) sme zistili prítomnosť výlučne MHV. Zdá sa pravdepodobné, že prítomnosť MHV

v kliešťoch je často sprevádzaná infekciou inými patogénmi. 

Tab. 1: Incidencia MHV a patogénov rodov Borrelia sp., Rickettsia sp., Ehrlichia sp. v kliešťoch Ixodes ricinus 
a Dermacentor reticulatus cicajúcich na jaštericiach.

Jašt.
Vektor

MHV B.sp. E.sp. R.sp. Jašt.
Vektor

MHV B.sp. E.sp. R.sp.
Druh Počet Druh Počet

1
IR-N
IR-L
DR

7
-
3

1
-
-

-
-
-

1
-
-

-
-
-

7
IR-N
IR-L
DR

12
4
1

2
-
-

4
1
-

1
-
-

1
-
-

2
IR-N
IR-L
DR

3
-
-

1
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

8
IR-N
IR-L
DR

4
3
1

-
1
-

-
1
-

-
-
-

-
-
-

3
IR-N
IR-L
DR

9
1
-

1
-
-

3
-
-

2
-
-

1
-
-

9
IR-N
IR-L
DR

12
2
-

1
1
-

-
-
-

1
-
-

1
-
-

4
IR-N
IR-L
DR

17
-
3

1
-
-

3
-
-

2
-
-

-
-
1

10
IR-N
IR-L
DR

6
2
-

-
1
-

2
-
-

-
-
-

1
-
-

5
IR-N
IR-L
DR

-
1
-

-
1
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

11
IR-N
IR-L
DR

13
9
-

2
-
-

5
-
-

3
-
-

2
2
-

6
IR-N
IR-L
DR

26
4
6

1
-
-

4
-
-

3
-
1

2
-
-

12
IR-N
IR-L
DR

19
9
-

-
1
-

3
-
-

3
1
-

2
1
-

IR-N = Ixodes ricinus nymfa, IR-L = Ixodes ricinus larva, DR = Dermacentor reticulatus
B.sp. = Borrelia sp., E.sp. = Ehrlichia sp., R.sp. = Rickettsia sp.

Záver

V kliešťoch Ixodes ricinus a Dermacentor reticulatus cicajúcich na voľne žijúcich 

jaštericiach sme identifikovali 4 rôzne infekčné agens: myší herpetický vírus (MHV) a baktérie 

rodov Borrelia sp., Rickettsia sp., Ehrlichia sp.
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Správanie zebier v poloprirodzených podmienkach
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Úvod a formulácia cieľa

K najznámejším kopytníkom Afrického kontinentu patria zebry. Tieto zvieratá sú na 

základe anatomickej a morfologickej variability taxonomicky prerozdelené do viacerých 

druhov s viacerými poddruhmi. 

Druh zebra stepná s poddruhom zebra Chapmanova (Equus quagga chapmanni) patrí 

medzi celkovo najrozšírenejšie zebry na svete. K menej známym zástupcom zebier patria 

zebry horské s poddruhom zebra Hartmannovej (Equus zebra hartmannae), ktoré sú na 

rozdiel od zebier stepných oveľa menej rozšírené. Oba druhy vytvárajú háremové stáda 

s jedným dominantný samcom a 1-6 samicami [1], kde žrebce neobhajujú svoje teritórium [1, 

2, 3, 6].

Oba druhy sú klasifikované ako „ohrozené“ a je potrebné intenzívne sa zaoberať nielen

ich ochranou, ale aj pochopením ich správania, aby sme mohli v budúcnosti zlepšovať ich 

životné podmienky, ako v poloprirodzenom prostredí, tak aj vo voľnej prírode. 

Jedným z problémov pri chove týchto zvierat v zajatí je nedostatok informácií o ich 

správaní v prirodzenom prostredí a s tým súvisiace nedostatky pri vytváraní vhodného 

životného prostredia pre tieto zvieratá. Ďalší problém pozostáva v tom, že si v zajatí 

zachovávajú svoju prirodzenú plachosť, čo značne sťažuje prácu s nimi.

Hlavnými cieľmi našej práce bolo získať čo najviac informácií o správaní zebier 

v poloprirodzených podmienkach, o výskyte rôznych kategórií správania a ich frekvenciách, 

o rozdieloch medzi pohlaviami a počas ročných období. Ďalej sme sa zameriavali aj na:

- výskyt neprimeraných prejavov správania

- sociálne interakcie členov stád, vzťahy medzi nimi a faktory, ktoré podmienili ich 

vznik

- tvorenie hierarchie medzi jedincami

- vplyv chovateľských podmienok na výskyt jednotlivých kategórií správania
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Podrobné analýzy ekoetologických dispozícií študovaných druhov nás môžu 

nasmerovať na správne postupy pri chove a reprodukcii týchto vzácnych zvierat 

v poloprirodzených podmienkach, prípadne pomôcť pri následnej realizácii projektov ich 

ochrany a reštitúcií. 

Materiál a metódy

Objektom nášho pozorovania boli dva druhy zebier - stepné s poddruhom zebra 

Chapmanova (Equus quagga chapmanni) a horské s poddruhom zebra Hartmannovej (Equus 

zebra hartmannae). Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmanni) je charakteristická 

bledšími medzipruhmi medzi hlavnými pruhmi. Zebra Hartmannovej (Equus zebra 

hartmannae) má úzke kopytá prispôsobené na pohyb v skalnatom a strmom teréne. Ďalej sa 

od zebier stepných odlišujú výrazným lalokom na krku, dlhšími ušami a škvrnou nad nosom. 

Zebry sme pozorovali v dvoch výbehoch Zoo Bojnice počas štyroch ročných období,

počas svetlej fázy dňa medzi ôsmou hodinou ráno a deviatou hodinou večer, za pomoci 

deskriptívnej metódy priameho pozorovania. Získané údaje sme štatisticky spracovali 

ordinačnou metódou PCA (Principal component analysis) v programe CAP. Ďalej sme 

čiastkové údaje spracovali aj pomocou štandardných štatistických metód – Student-Newman-

Keulsov test. 

Výsledky a diskusia

Zaznamenávali sme všetky kategórie správania zebier, ktoré sa vyskytli v dobe 

pozorovania a zároveň sme sledovali ich frekvencie, aby sme mohli porovnávať podobnosti 

medzi jednotlivými členmi stád a zároveň určiť koľko času venovali určité zvieratá danému 

správaniu. Údaje sme štatisticky vyhodnocovali a porovnávali podľa rôznych kritérií. Jedným 

z výsledkov je jasná viazanosť v správaní medzi pokrvne príbuznými jedincami a veľmi malá 

viazanosť medzi ostatnými členmi stád.

Ďalej sme sledovali sociálne správanie medzi jednotlivcami a štruktúru stáda – tvorba 

a udržiavanie hierarchie. Zistili sme, že neprítomnosť samca v stáde  výrazne narušuje 

hierarchiu a sťažuje udržanie stáda ako celku. 

K fyzickému kontaktu dochádzalo hlavne medzi samcom a všetkými samicami, alebo 

medzi príbuznými jedincami (Obr. 1). Medzi samicami, ktoré neboli pokrvne spojené 

nedochádzalo takmer k žiadnemu fyzickému kontaktu.
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Obr. 1: Sociálne správanie u zebier Chapmanových (Equus quagga chapmanni) v Zoo Bojnice.

Prejavy správania, ktoré sme počas pozorovania zaznamenali sme zadelili do kategórií:

- potravné správanie

- oddychová správanie – ležanie, prevalovanie v prachu, státie, šúchanie sa o niečo

- všeobecná pohybová aktivita - chôdza, klus, cval, hrabanie

- urinácia, defekácia, flémovanie, čuchanie

- sociálne správanie

- komfortné správanie – čistenie

- rozmnožovacie správanie

- agonistické správanie – hryzenie, kopanie, odháňanie

- abnormálne správanie

Dané kategórie správania sme potom štatisticky spracovali a porovnávali sme 

navzájom frekvencie jednotlivých kategórií, aby sme mohli posúdiť, ktorým formám 

správania venovali jednotlivé zvieratá koľko času (Obr. 2). Výsledky dokazujú, že všetky 

jedince trávia najviac času počas svetelnej fázy dňa potravnou aktivitou, ale zároveň samice 

trávia potravnou aktivitou oveľa viac času ako samce, ktoré musia svoju pozornosť venovať aj 

„dohľadu“ nad samicami [4]. Ako je známe aj z literatúry samce sa venujú sociálnym 

interakciám v poloprirodzených podmienkach viac ako je bežné vo voľnej prírode [5].

Získané výsledky sme posudzovali aj s ohľadom na to, o ktoré ročné obdobie sa 

jednalo a tu konkrétne sme zistili zvýšenú aktivitu počas jarných, ale hlavne jesenných dní, 

kedy sa teploty pohybovali v rozmedzí do 15 stupňov Celzia. Počas teplých letných dní bola 
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všeobecná aktivita minimálna a prevládalo postávanie v tieni a potravná aktivita viac ako 

počas chladnejších dní.

Vplyv chovateľských podmienok na správanie zebier ako aj samotné neprimerané 

prejavy správania sa dajú len ťažko jasne definovať bez dlhodobejšieho výskumu. Na prvý 

pohľad je evidentný vplyv charakteru výbehu, jeho veľkosť a členitosť. V prvom rade je 

dôležité, aby mali  koňovité zvieratá, ako sú zebry, dostatok miesta na behanie, inak dochádza 

v zajatí k zraneniam, ktorým by sa dalo často vyhnúť dostatočne veľkým výbehom. Druhým 

problémom môže byť aj prístup k potrave, ktorý by mal byť zabezpečený pre všetky zvieratá, 

aby zbytočne nedochádzalo k agresívnym prejavom medzi zvieratami s rôznym sociálnym

postavením.

Obr. 2: Grafické znázornenie frekvencií jednotlivých kategórií správania u samíc oboch druhov zebier.

Záver

Výsledky získané pozorovaním v Zoo Bojnice potvrdzujú, že oba druhy sledovaných 

zebier trávia väčšinu času svetlej fázy dňa potravnou aktivitou, ďalej poukazujú na 

naviazanosť v správaní u pokrvne príbuzných jedincov a dôležitú úlohu prítomnosti samca pri

udržiavaní hierarchie. Taktiež tvoria základ pre ďalší výskum, ktorý by sa mohol zaoberať 

skvalitnením životných podmienok zebier v poloprirodzených podmienkach. 
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Úvod a formulácia cieľa

Územie Slovenského krasu je jedným z najcennejších prírodných celkov Slovenska. 

Okrem iných prírodných hodnôt je územie významné aj prítomnosťou viac ako 1100 doteraz 

objavených jaskýň. Niektoré z nich sú od roku 1995 zaradené do zoznamu svetového 

prírodného a kultúrneho dedičstva, preto si vyžadujú zvýšenú starostlivosť a ochranu [1, 2]. 

Na Silickej planine prebieha intenzívna poľnohospodárska činnosť, ktorej vplyvom môže 

dochádzať k znečisteniu jaskynných priestorov prostredníctvom podzemných vôd. Z toho 

dôvodu sa uskutočnil pilotný výskum zameraný na stanovenie kvality podzemných vôd

v troch jaskyniach na Silickej planine. 

Prvoradým cieľom práce bolo stanoviť hygienickú kvalitu podzemných vôd pomocou 

mikrobiologických ukazovateľov, a to indikátorov všeobecného a fekálneho znečistenia [3],

[4]. Medzi indikátory všeobecného znečistenia patria kultivovateľné mikroorganizmy pri 

22°C (KM 22) a kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C (KM 36). Medzi indikátory 

fekálneho znečistenia patria koliformné baktérie (KB), termotolerantné fekálne koliformné 

baktérie (TKB) a enterokoky (EKOKY). 

Ďalším z cieľov bola druhová identifikácia zistených koliformných baktérií. Tieto 

baktérie patria do skupiny G- fakultatívnych anaeróbnych, oxidáza negatívnych baktérii z 

čeľade Enterobacteriaceae (enterobaktérie). Väčšina druhov má schopnosť skvasovať laktózu 

vďaka prítomnosti enzýmu β-galaktozidáza. Ten sa využíva aj na biochemickú a molekulárnu 

identifikáciu koliformov [5, 6].

Doterajšie biologické výskumy v našich jaskyniach boli zamerané hlavne na rôzne 

bezstavovce a stavovce [7]. V sprístupnených jaskyniach prebehlo monitorovanie rias 

a cyanobaktérii v okolí umelého osvetlenia tzv. lampenflóra [8]. Rozsiahlejší mikrobiologický 

výskum bol uskutočnený v jaskyni Domica v roku 2003. Analyzoval sa sediment, guáno,  

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

186



exkrementy bezstavovcov, ovzdušie, rozkladajúce sa drevo [9]. Mikroflóra akvatických 

biotopov však nebola doteraz podrobnejšie študovaná.

Materiál a metódy

Vzorky sa odoberali počas rokov 2007 a 2008, pôvodne v dvojmesačných intervaloch, 

neskôr sezónne z troch jaskýň Slovenského Krasu – Domica, Gombasecká jaskyňa a 

jaskyňa Milada. V rámci nich boli definované 4 odberové miesta: D2 – ponor Domického 

potoka, D3 – tzv. druhá plavba, G1 – vyústenie Čierneho potoka, M – podzemný tok riečky 

v jaskyni Milada. Celkovo sa uskutočnilo 12 odberov. Voda bola odoberaná do sterilných    

100 ml sklenených tmavých fliaš so zábrusom v príslušnom odberovom mieste v hĺbke asi   

10 cm pomocou odberovej tyče. Vzorky boli prenášané v prenosnej autochladničke 

a spracované do 24 hodín po odbere. 

Indikátory všeobecného a fekálneho znečistenia sa stanovili kultivačne, 1 ml vody na 

nasledovných kultivačných médiách (referenčná metóda ISO 9308-1), podľa Häuslera [3].  

Pre KM22 sa použil mäsopeptónový agar (MPA), kultivácia pri 22oC, 72 hodín; pre KM36 sa 

použil MPA, kultivácia pri 36oC, 48 hodín; pre KB sa použil MacConkey agar, kultivácia pri 

36oC, 24 hodín; pre TKB sa použil MacConkey agar, kultivácia pri 44oC, 24 hodín; pre 

EKOKY sa použil Slanetz-Bartley agar, kultivácia 36oC, 48 hodín.

Na stanovenie počtu koliformných baktérii a enterokokov sa použila aj metóda 

membránovej filtrácie. Vzorky vody 1, 10, 100 ml sa koncentrovali cez membránový filter 

s veľkosťou pórov 0,45 μm, ktorý sa následne kultivoval 24 hodín pri 36 ± 2°C na 

laktózovom TTC (2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride) agarovom médiu s tergitolom. 

Enterokoky sa po filtrácii kultivujú na Slanetz-Bartley médiu 48 hodín pri 37°C [10].

Treťou metódou na kvantitatívne stanovenie koliformných baktérií a Escherichia coli

bola metóda definovaného substrátu Colilert 18/Quanty-Tray. Komerčný test deteguje priamo 

dva kľúčové enzýmy: β-galaktozidázu a β-D-glukuronidázu [10].

Identifikované koliformné baktérie sa následne izolovali a druhovo determinovali 

pomocou komerčných biochemických testov OXI test a ENTEROtest24 (PLIVA-Lachema, 

Česká republika).

Výsledky

Indikátory všeobecného a fekálneho znečistenia sa sledovali počas obdobia od 13. 2. 

2007 do 20. 11. 2008. Na základe nich bol stanovený stupeň znečistenia krasových vôd. 

Zastúpenie jednotlivých skupín sa sezónne menilo. Najviac mikroorganizmov sme 
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zaznamenali v letnom období, pričom znečistenie bolo najvyššie v odberovom mieste D2. 

Výsledky z ostatných odberových miest nepreukázali  nadlimitné hodnoty znečistenia. 

Obr. 1.: Stanovenie počtu indikátorov všeobecného znečistenia (KM22 a KM36) v lokalitách D2, D3, G1, M

Pre druhovú identifikáciu bolo celkovo získaných 373 izolátov koliformných baktérií.

V taxonomickom spektre dominoval druh E. coli, rody Enterobacter a Serratia (Obr. 2)
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Obr. 2: Druhové zastúpenie koliformných baktérií

V jaskyni Domica, v odberovom mieste D2 sa izolovalo 93 koliformných baktérií, 

druhovo prevládala E.coli, čo poukazuje na fekálne znečistenie.

V odberovom mieste D3 sa izolovalo 51 koliformných baktérií, najviac zastúpené boli
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Serratia fonticola, Serratia marcescens, Klebsiella terrigena a enterická skupina 69.

V odberovom mieste G1 sa celkovo izolovalo 81 koliformných baktérií, najviac 

zastúpená bola Serratia fonticola a iné druhy Serratia.

V odberovom mieste M celkovo izolovalo 109 koliformných baktérií, najviac 

zastúpená bola Serratia fonticola a iné druhy serácií.

Diskusia

Podľa mikrobiologických ukazovateľov kvality povrchovej vody [11] bolo

najznečistenejšie odberové miesto D2 – ponor Domického potoka – miesto vstupu 

Domického potoka do jaskyne. Z hľadiska kontaminácie je najzraniteľnejšou jednotkou, 

pretože zberá vodu z okolitých polí. Ostatné jaskyne presahovali indikačné hodnoty 

výnimočne, najčastejšie v letných odberoch.

Metódy na stanovenie počtu koliformných baktérií (membránová filtrácia a Colilert)

sa zhodovali, najznečistenejšia bola voda z odberového miesta D2 v oboch prípadoch.

Efektivita získania koliformných baktérií bola vyššia v prípade metódy Colilert čo je 

dané tým, že zachytáva aj atypické koliformné baktérie, ktoré klasické metódy založené na 

nepriamej detekcii enzýmu β-galaktozidázy nedokážu detegovať, napr. Enterobacter 

amnigenus, Echerichia vulneris, Hafnia alvei, Klebsiella ozaenae, Serratia marcescens,

Yersinia enterocolitica a i. 

Analogický výskum sa uskutočnil v Moravskom krase (Česká republika), v oblasti 

Jadovnického potoka, kde bolo identifikovaných 15 rodov z čeľade Enterobacteriaceae. 

Najzastúpenejšími boli rody Serratia (40 kmeňov), Klebsiella (42 kmeňov), Enterobacter    

(38 kmeňov) [12].

Výskumy zamerané na mikrobiologickú analýzu jaskýň sú vo svete pomerne 

rozšírené. Práce opisujú dôležitosť mikroorganizmov pri interakcii s jaskynným prostredím, 

opisujú aktívnu a pasívnu úlohu mikroorganizmov vo formovaní a zvetrávaní vnútorných 

foriem (sintrov) v jaskyniach ale aj pri degradácii vápencových skál jaskýň [13]. 

Záver

Prezentovanou štúdiou sa získali prvé poznatky o mikroflóre vôd vybraných jaskýň, 

o ich hygienickom stave a druhovom zložení dominantnej bakteriálnej skupiny, ktorú 

predstavujú enterobaktérie. Krasové vody niektorých jaskýň sú potenciálne využiteľným 

vodným zdrojom aj pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Preto monitorovanie ich 

zdravotnej nezávadnosti bude významným ukazovateľom v rozhodovaní o ich použiteľnosti.
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Introduction and objectives

Cytokinins (CKs) represent a large group of plant hormones which affect various vital 

processes throughout plant growth and development. Natural CKs are derivatives of adenine

(Ade) containing isoprenoid or aromatic moiety at N6 position. Typical representatives of 

isoprenoid CKs are N6-(2-isopentenyl) adenine (iP) and its hydroxylated forms zeatin, 

dihydrozeatin including their derivates. Zeatin occurs in two isomers, cis (cZ) and trans (tZ), 

referring to the position of terminal hydroxyl group at the isoprenoid side chain. 

There is an ample information showing that CK signals in plants are able to delay leaf 

senescence [8, 14 and references therein], to promote shoot branching [27] and to affect 

specifically shoot and root growth [29]. In addition, CKs mediate signaling of availability of 

inorganic nitrogen to roots [17] seed germination and responses to pathogens [18]. 

In despite of presumed cZ inactivity as a free hormone, the presence of free cZ-type 

CKs (cZ, cZR – cZ riboside, cZRMP – cZR monophosphate, cZOG – cZ O-glucoside, 

cZROG – cZR-O-glucoside, cZ7G – cZ-N7-glucoside, cZ9G – cZ-N9-glucoside) in plant 

tissues was repeatedly reported. Some plant species contain detectable levels of cZ-type CKs, 

sometimes even as a predominant group of total CKs. Different cZ-type CKs were identified 

in a great number of seed plants encompassing monocotyledonous [28] and dicotyledonous 

[1, 5, 7] as well as in algae [26]. Moreover, enzymes catalyzing specifically cZ metabolic 

reactions, namely glucosyltransferases [15, 28] and cis-trans-isomerase [2], along with signal 

perception by particular histidine kinases specific for cZ and/or its riboside cZR [23, 25, 30]

were reported.

All these findings have indicated that cZ derivatives are more prevalent and more 

relevant to CK biology than previously thought, having probably unique functions in plant 

tissues and being synthesized in plant cells in (a) distinct way(s) compared to their 
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corresponding trans isomers [13]. However, a precise role of cZ-type CKs in plants still 

remains to be elucidated.

The aim of this study was to provide additional data about distribution of cZ-type CKs 

in plant kingdom, to examine cZ-type CK activity in tobacco callus bioassay, elucidate 

differences in metabolism of cZ and tZ in tobacco cells thus unravel role and fate of cZ in 

plants.

Materials and methods

Chemicals. Radiolabeled CKs [2-3H]iP (specific activity 1200 TBq mol-1), [2-3H]tZ 

(850 TBq mol-1) and  [2-3H]cZ (780 TBq mol-1) were synthesized by Isotope Laboratory, 

Institute of Experimental Botany AS CR, Prague, Czech Republic. 

Tobacco callus bioassay. The bioassay was performed using CK-dependent tobacco 

(Nicotiana tabacum cv. Wisconsin 38) calli according to [12].

Uptake and metabolism of [3H]cZ and [3H]tZ in tobacco BY-2 cell culture. 

Radiolabeled [2-3H]cZ and [2-3H]tZ (2 nM) uptake and accumulation were measured in CK-

autonomus tobacco (Nicotiana tabacum L. cv. Bright Yellow 2) cell suspension (0.5 mL 

aliquots) according to [4] as described in [21]. BY-2 cells were harvested immediately after 

addition of CK (20 nM) into liquid media (time 0 minutes) and after 5, 10 and 15 minutes. 

Radiolabeled CK metabolites were analyzed by HPLC coupled to on-line radioactivity 

detector as described by [10]. 

Analysis of cytokinins. Endogenous CKs were extracted by methanol/formic 

acid/water (15:1:4, v/v/v), homogenized in liquid nitrogen, and purified using the dual-mode 

solid phase extraction method [5]. Detection and quantification of individual CK derivatives 

were carried out by HPLC/MS/MS as specified elsewhere [12].

Determination of cytokinin oxidase/dehydrogenase activity and substrate 

specificity. The CKX activity in leaves of Nicotina tabacum L. cv. Samsun NN was 

determined in vitro using the radioisotopic method based on the enzymatic degradation of 

substrate CK [2-3H]N6-(2-isopentenyl)adenine, [2-3H]trans-zeatin  or [2-3H]cis-zeatin to 

[3H]adenine according to [19].

Results

Stimulation of cell division by cZ- compared to tZ-type cytokinins in tobacco 

calli. cZ and cZR were remarkably effective in promotion of tobacco callus growth displaying 

activities in the order cZ > cZR (based on E50 values; Fig.1). The most pronounced biological 
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response on callus growth was recorded for cZR at 4x10-7 M (over 90% of the highest activity 

observed for its trans counterpart). The maximum of cell division stimulatory effects of cZ 

was shifted to 2x10-6 M. These data suggest a possible interchangeability of tZ- by cZ-type 

CKs at least in terms of maintaining cell division.

A) B)

Fig. 1: Cis-zeatin type CKs maintain cell division of cytokinin-dependent tobacco W-38 callus. Calli were 
grown on CK-free medium containing cis- (full diamond) and trans- (open circle) zeatin (A) or its riboside (B). 

Uptake and accumulation of [3H]cZ and [3H]tZ by BY-2 tabacco cells. To acquire 

information about uptake and accumulation of cZ- and tZ-type CKs by plant cells, 

radiolabeled [2-3H]cZ and [2-3H]tZ were added into liquid media of BY-2 tobacco suspension 

culture. The results showed progressive accumulation of both cZ and tZ in cultured tobacco 

cells with no preference for any of the isomers (Fig. 2 A). Evidently, both zeatin isomers enter 

cells relatively rapidly and in the same or similar way.

Short-term metabolism of 3H [cZ] and 3H [tZ] in BY-2 tobacco suspension 

culture. In tobacco BY-2 cells, cZ was not metabolized effectively. It was predominantly 

ribophosphorylated although less efficiently when comparing to tZ and degraded into adenine

(Ade) at slightly higher rate than trans-isomer. No glucosylated metabolites of cZ were found 

after [3H]cZ treatment (Fig. 3A) whereas modest amounts of O- and N7- glucosides were 

detected after application of [3H]tZ (Fig. 3B). tZ underwent rapid and massive 

ribophosphorylation. No cZ ↔ tZ interconversion was observed during feeding experiments.
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A) B)

Fig. 2: Uptake of cis and trans zeatin by BY-2 tobacco suspension cells (A). CKX activity for different CK 
substrates in tobacco (B).

A) B)

Fig. 3: Metabolism of [3H]cZ and [3H]tZ in tobacco BY-2 cells

Cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX) activity and specificity in tobacco 

leaves. Specificity of total extracted CKX, the key degrading enzyme, towards cZ and tZ was 

determined. The best substrate of tobacco leaf enzyme was clearly isopentenyladenine (iP) but 

cZ seems to be more preferred CKX substrate than tZ (Fig. 2B).

Discussion

The fundamental activity of CKs is stimulation of cell division. Our results proved that 

cZ-type CKs are able to stimulate cell growth and division of CK-dependent tobacco callus 

W-38. As concerns the optimal concentrations of zeatin bases, our data are comparable to 
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those reported by [24]. Interestingly, unlike free base, cZR showed maximal effect in the 

same concentration as tZR. This finding suggests potential preference of ribosides rather than 

free bases in mediation of the extracellular signal transduction to initiate physiological 

effect(s). This hypothesis is in accordance with the data on elevated amounts of cZR, but not 

cZ, in potato tissue preceding the onset of tuberization [16] and cZR-dependent stimulation of 

growth of cultured pea embryos [22].

Our results imply that there is no preference in uptake and accumulation of cZ and tZ 

by tobacco BY-2 cells. It is, however, questionable whether they enter cells by a simple 

diffusion or via specific transporters. Unfortunately, knowledge on passive as well as active 

transmembrane CK transport is considerably limited so far. The effective competition of tZ 

and cZ with adenine for purine permease AtPUP1 [3] suggests that purine permeases may be 

involved in the transport of CK bases. 

Labeled tZ was glucosylated both at the side chain and at purine ring, while cZ was 

not. The fact that tobacco CKX has similar affinity to both isomers in in vitro assay does not 

explain higher amount of degradation products, adenine and adenosine found as metabolic 

products of exogenous cZ. It indicates that CKX play an important role in metabolism of cis-

isomer, though ribophosphorylation seems to be the most significant modification of 

exogenously applied zeatins and it is in consensus with experiments of [6].

Conclusion

We provide here up-to-date insight on cZ-type CKs and their metabolic conversion in 

tobacco. cZ- type CKs, their wide-occurrence in plant kingdom, as well as their affinity to 

some, but not all, CK receptors  indicate their specific physiological function, probably 

related to certain tissues, developmental stages or environmental conditions. Our data from 

bioassay proved that cZ-type CKs posses biological activity. Their unique role in plant 

metabolism, however, still needs to be elucidated.
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Úvod a formulácia cieľa

Octové baktérie patria k významným mikroorganizmom, ktoré možno bežne nájsť vo 

voľnej prírode a ich vlastnosti využívajú ľudia už od dávnych čias. Zaraďujeme ich medzi 

gram-negatívne alebo gramvariabilné mikroorganizmy taxonomicky začlenené do čeľade 

Acetobacteraceae. Sú nenáročné na kultivačné podmienky, dokážu rásť pri širokej teplotnej 

škále a pH, čo je využívané v potravinárskej a farmaceutickej výrobe. Charakteristickým 

znakom týchto baktérií je výskyt veľkého množstva rôznych extrachromozómových 

plazmidových molekúl DNA.

V súčasnosti na základe pribúdajúcich poznatkov a dôkladnom štúdiu procesov na 

subcelulárnej úrovni je možné vlastnosti octových baktérií cielene využiť. Produkcia 

organických kyselín a exopolysacharidov sa uplatňuje v klasických oblastiach priemyselnej 

výroby. Vyznačujú sa schopnosťou oxidácie etanolu na kyselinu octovú, čo hrá však 

negatívnu rolu pri vínnych procesoch [3]. Produkujú ocot, glukózu, celulózu, sorbózu ako 

vedľajší produkt pri kyseline askorbovej i rôzne iné sacharidy, organické kyseliny 

a acetaldehydy. Tiež sa rozširuje uplatnenie a využitie aj do nových technologických odvetví 

ako sú biooxidácie, produkcia farmaceutických významných látok, schopnosť fixácie dusíka 

v poľnohospodárstve, ale aj v detoxikačných procesoch. Zástupcovia tejto skupiny začínajú 

slúžiť ako modelové organizmy, pracovné nástroje alebo ako producenti a zdroje významných 

látok v biochémií a v molekulárnej biológií. Významnou vlastnosťou je aj ich nepatogénnosť, 

čo zohráva dôležitú rolu pri ich využití.

Molekulárna identifikácia mikroorganizmov sa v súčasnosti upriamuje na analýzu 

malých podjednotiek rDNA [2] a predstavuje tak významný bod v „evolúcii“ taxonómie a v 

metódach pre charakterizáciu. Molekuly rRNA takmer úplne spĺňajú základné požiadavky 

všeobecného fylogenetického markeru, a to je všadeprítomnú distribúciu, funkčnú 

konštantnosť, nízku frekventovanosť laterálneho génového transferu a rekombináciu spojenú 
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s komplexnou databázou primárnych štruktúr. Usudzuje sa, že fylogenéza rRNA génov 

využitím vhodných metód pre rekonštrukciu fylogenetických stromov, poskytla základ pre 

reštrukturalizáciu a rozšírenie taxonomického rámca.

Identifikácia octových baktérií bola tradične založená na štúdiu fyziologických 

a chemotaxonomických (homotaxonomických) schopností [1] Tieto metódy však ako sa 

dokázalo, nie sú kompletne spoľahlivé, sú časovo náročné a nevhodné pre rutinnú analýzu 

veľkého množstva vzoriek izolovaných napríklad z voľnej prírody. Preto analýzy na základe 

fenotypických vlastností boli doplnené alebo úplne nahradené molekulárnymi technikami ako 

DNA a rRNA hybridizačnými metódami [4], sekvenčnou analýzou [5] alebo rôznymi PCR 

metódami ako sú ITS-PCR, 16S-PCR alebo RFLP-PCR. 

16S-23S rDNA ITS – medzerníkové variabilné oblasti sú medzi jednotlivými druhmi 

rozličné svojou dĺžkou, veľkou variabilitou [6] a konzervatívnou sekvenciou s funkčnou 

úlohou tak ako tRNA gény a antiterminačné sekvencie [7], z čoho teda vychádza diagnostika 

prokaryotických organizmov, a teda aj octových baktérií. Jednotlivé druhy sa rozlíšia na 

základe rôznej veľkosti a rôzneho počtu vzniknutých PCR produktov. Intergénové sekvencie 

sú známe vyššou variabilitou než funkčné sekvencie a umožňujú rozlíšiť pod úrovňou druhu

[8]. Restrikčná (RFLP) analýza je variantom klasickej PCR používanej pre typizáciu cieľovej 

sekvencie – určeného génu, ktorý obsahuje sekvenčný polymorfizmus. Pomocou 

komparatívnej analýzy restrikčných profilov a vyhodnotením softvérovým programom môže 

byť táto metóda použitá na diferenciáciu aj príbuzných kmeňov. Takisto taxonomické 

výskumy sa zameriavajú na štúdium a porovnávanie čiastkových sekvencií 16S rDNA.

Cieľom tejto práce je molekulárna identifikácia a následná komparatívna analýza s 

taxonomickým začlenením kmeňov octových baktérií pochádzajúcich zo Slovenska 

a Austrálie, využitím metód 16S-PCR, ITS-PCR a RFLP-PCR. Ďalšia časť je zameraná na 

charakterizáciu plazmidu pAG1 izolovaného z fermentačnej zmesi listov Coffea arabica

z Austrálie.

Materiál a metódy

Použité kmene

Fermentačná zmes listov z Ficus elastica z územia Slovenska a Austrálie a listov 

Coffea arabica z Austrálie

Kultivačné médium pre Acetobacter (1000 ml)

5 g kvasničný autolyzát, 3 g peptón, 20 g glukóza, alebo manitol. Bunky sme 
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kultivovali na trepačke pri 28oC. 

Izolácia plazmidovej DNA 

Pri analýze transformantov sme izolovali plazmidovú DNA upravenou metódou podľa 

Birnboim a Doly [9].

Izolácia chromozómovej DNA z buniek rodu Acetobacter

Chromozómovú DNA sme izolovali modifikovaným postupom podľa Poblet a kol.,

2000 [10].

Polymerázová reťazová reakcia -ITS

16S-23S medzigénovú sekvenciu buniek rodu Acetobacter sme amplifikovali 

v termocykléri GeneAmp PCR System 9700 firmy Applied Biosystems v celkovom objeme 

25 µl. Amplifikácia prebiehala v nasledovných krokoch: počiatočná denaturácia 5 min pri 

94°C, nasledovalo 25 cyklov s 30 s denaturáciou pri 90°C, 30 s aneláciou primérov pri 54°C a 

1 min polymerizáciou pri 72°C. Posledným krokom bola 10 min záverečná polymerizácia pri 

72°C. Použité primery: G17 - GAA GTC GTA ACA AGG a L1 - CAA GGC ATC CAC CGT. 

PCR 16S rRNA

16S medzigénovú sekvenciu buniek rodu Acetobacter sme amplifikovali v

termocykléri GeneAmp PCR System 9700 firmy Applied Biosystems v celkovom objeme 25 

µl.

Amplifikácia prebiehala v nasledovných krokoch: počiatočná denaturácia 5 min pri 

95°C, nasledovalo 30 cyklov s 15 s denaturáciou pri 95°C, anelácia primérov 48°C 30 s 

a polymerizácia pri 72°C 90 s. Posledným krokom bola 10 min záverečná polymerizácia pri 

72°C. Použité priméry: ENV1- AGA GTT TGATII TGG CTC AG a ENV2 - CGG ITA 

CCTTGTTACGAC TT.

Sekvenovanie

Primárnu štruktúru 16S-23S rRNA medzigénového priestoru, 16S rDNA a plazmidu 

pAG1 sme určili sekvenovaním na automatickom sekvenátori ABI-3130 XL Genetic Analyzer 

s použitím sekvenačného kitu BigDye® Terminator 3.1 Sequencing Kit.

Výsledky a diskusia

Využitím metódy ITS-PCR sme amplifikovali konzervatívne sekvencie 

medzerníkových 16S – 23S rDNA oblastí, čím sme dostali špecifické fragmenty 

charakterizujúce daný kmeň (obr. 1). Ich veľkosť sa pohybuje v rozmedzí od 650 – 800 bp. 

Získané amplifikáty sme sekvenovali a následne komparatívne porovnali so štandardnými 
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kmeňmi octových baktérií. Výsledky ukázali 96-98% zhodnosť a zatriedili dané kmene do 4 

skupín.

     1 2    3    4     5     6     7     8    9    10    11 12  13  14  15   16   17

  

Obr. 1: Elektroforetogram identifikovaných kmeňov po ITS-PCR
1.dráha štandard, 2.-5. dráha kmene SYS1, DAD2, DAD3, SYS4; 6.-10. dráha kmene BAF1, BAF4, BAF5, 
BAF6, BAFX; 11.-17. dráha kmene AUC13, AUC17, AUC19, AUC24, AUC25, AUC29, AUC33

Ďalšou metódou, ktorú sme aplikovali na identifikáciu neznámych kmeňov octových 

baktérií izolovaných z fermentačnej zmesi listov pochádzajúcich z územia Slovenska 

a Austrálie, je PCR amplifikácia génu pre 16S ribozómovej podjednotky. Po elektroforetickej 

separácii, klonovaní do pGEM T-easy vektora sme získali sekvencie špecifické pre jednotlivé 

kmene. Na základe týchto výsledkov sme určili taxonomickú príbuznosť a vytvorili 

fylogenetický strom 16S rDNA sekvencií (obr. 2).
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Obr. 2: Fylogenetické vzťahy octových baktérií založené na 16S rDNA sekvenciách
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Na overenie dosiahnutých výsledkov sme amplifikáty a štandardné kmene podrobili 

restrikčnej analýze – RFLP-PCR, pri ktorej sme využili restikričné endonukleázy HaeIII (Obr.

3A) a AluI (Obr. 3B).

A
     1    2    3    4    5    6     7    8    9  10

B
    1    2    3   4     5    6    7   8     9   10

Obr. 3: Elektroforetické štiepenie PCR produktov 16S rDNA rozličných kmeňov:
1. 100 bp štandard, 2. Acetobacter lovaniensis 3606, 3. Acetobacter pasteurianus 3612, 4. Acetobacter 
estunensis 3613, 5. Acetobacter pasteurianus 3614, 6. Acetobacter pasteurianus AUC13, 7. Acetobacter 
pasteurianus AUC17, 8. Acetobacter pasteurianus AUC24, 9. Acetobacter pasteurianus AUC29, 10. 
Acetobacter pasteurianus BAC24. A: Štiepenie s HaeIII, B: Štiepenie s AluI.

V predchádzajúcej práci boli v použitých kmeňoch identifikované extrachromozómové

plazmidové molekuly DNA. V našej práci sme charakterizovali plazmid pAG1 izolovaný z 

buniek Acetobacter pasterianus AUC 17. Pomocou prípravy delečných derivátov sme získali 

jeho čiastkové sekvencie a určili tak celkovú veľkosť plazmidu.
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Obr. 4: Mapa plazmidu pAG1 a jeho delečného derivátu

Záver

V predloženej práci sme využitím molekulárnych techník identifikovali nové neznáme 

kmene octových baktérií pochádzajúcich nielen z nášho územia, ale aj z územia Austrálie,
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ktorých sekvencie sa následne zaradili do počítačových databáz. V ďalšom sme

charakterizovali plazmid pAG1 z kmeňa Acetobacter pasteurianus AUC17 z austrálskeho 

kmeňa.
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Identifikácia génov u mutantov Chlamydomonas reinhardtii s poruchou

opravných mechanizmov
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Úvod a formulácia cieľa

Riasa Chlamydomonas reinhardtii predstavuje modelový organizmus už zopár 

desiatok rokov. Predpokladom, aby mohla slúžiť ako komplexný biologický systém, je 

spoznať všetky jej fyziologické a nefyziologické (patologické) procesy [5]. Avšak aj napriek 

tomu, že C. reinhardtii patrí k organizmom so známou sekvenciou jadrového, 

chloroplastového a mitochondriálneho genómu, sú málo známe funkcie jej génov. Existuje 

niekoľko rôznych metód, ktoré sa využívajú na analýzu funkcie jednotlivých génov C.

reinhardtii: chemická mutagenéza, RNA interferencia, disrupcia génov nehomologickou 

rekombináciou prostredníctvom inzerčnej mutagenézy (metódou transformácie genómu, 

umožňuje využiť prístupy priamej aj reverznej genetiky) [7].

Pri inzerčnej mutagenéze dochádza prevažne k nehomologickému včleneniu inzertu do 

genómu, a teda k náhodnému prerušeniu génov [4]. Aby sme mohli overiť úspešnosť 

včlenenia cudzorodej DNA, je potrebné si zvoliť vhodný selekčný marker. V našich 

experimentoch sme na inzerčnú mutagenézu použili plazmid pSI103. Ako selekčný marker sa 

na plazmide nachádza gén aphVIII (pre aminoglykozid 3´-fosfotransferázu), ktorý poskytuje 

transformantom rezistenciu na antibiotikum paromomycín. Paramomycín inhibuje rast buniek 

blokovaním proteosyntézy na úrovni translokácie (väzbou na 16S ribozomálnu RNA). 

Aminoglykozid 3´-fosfotransferázy katalyzujú prenos γ-fosfátového zvyšku z molekuly ATP 

na hydroxylovú skupinu antibiotika v polohe 3´, čím ho inaktivujú. Selektívny marker slúži 

taktiež ako značka, ktorá označí disruptovaný gén a umožní jeho klonovanie [3].

V posledných rokoch bolo vypracovaných množstvo techník, ktoré umožňujú

identifikovať oblasť, do ktorej sa inzert včlenil. Jednou z nich je RESDA-PCR (Restriction 

Enzyme Site-Direct PCR). Metóda je založená na náhodnom a častom rozložení restrikčných 

miest v genóme. K týmto miestam sa navrhnú degenerované primery a k markerovej DNA 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

203



primery špecifické. 3´ koniec degenerovaného primeru obsahuje sekvencie restrikčných miest 

a je pomocou inozínových mostov spojený so špecifickou sekvenciou na 5´ konci. Tieto 

primery umožňujú v dvoch PCR cykloch naamplifikovať sekvenciu hraničiacu s inzertom [6].

Doteraz bolo u C. reinhardtii identifikovaných málo génov zodpovedných za 

reparačné procesy [11]. Práve použitím inzerčnej mutagenézy sa podarilo naklonovať gén 

REX1, ktorý je zapojený do excíznej opravy [2]. Ďalší známy gén, ktorého produkt je 

zapojený do opravných procesov je PHR2. Je to DNA fotolyáza triedy II a podieľa sa na 

odstránení pyrimidínových dimérov cyklobutánového typu a (6-4) fotoproduktov, ktoré 

vznikajú ako dôsledok pôsobenia UV žiarenia [9, 10].

Z tohto dôvodu je naším hlavným cieľom detailnejšie preštudovať reparačné procesy 

u C. reinhardtii. Ako hlavný nástroj sme využívali jadrovú transformáciu riasy C. reinhardtii

s cieľom získať mutantné kmene s poruchou v oprave DNA poškodenia a následne klonovať 

gén, ktorý bol disruptovaný inzertom. S tým súvisí optimalizácia metód jadrovej 

transformácie. Keďže doteraz boli používané kmene bez bunkovej steny (cell wall deficient, 

cw mutanty), naším cieľom bolo optimalizovať metódu transformácie aj u štandardného 

kmeňa s bunkovou stenou. Taktiež sme chceli určiť, ktorý variant je najúčinnejší a ako zmena 

jednotlivých parametrov ovplyvní účinnosť transformácie.

Materiál a metódy

V experimentoch sme pracovali so štandardným kmeňom W1/mt+, kmeňmi cc620/mt+

a cc621/mt- a s reparačne deficitným mutantom uvs9/mt+.

Transformácia rias so sklenenými guličkami: podľa Kindle, 1990

Transformácia elektroporáciou: podľa Brown a kol., 1991

Spot testy: Získaných transformantov sme testovali na citlivosť voči UV žiareniu. 

Pomocou replikátora sme transformantov preočkovali a ovplyvnili 3 rôznymi dávkami UV 

žiarenia (50, 100, 150 J.m-2). Petriho misky sme po ožiarení zabalili do alobalu a 24 hodín 

kultivovali v tme, aby sme zabránili fotoreaktivácii. Následne sme bunky kultivovali na svetle 

a vyhodnocovali ich senzitivitu na UV žiarenie.

Southern blot: Na prípravu digoxigenínom (DIG) značných prób sme využívali 

komerčný kit DIG High DNA Labeling and Detection Starter Kit I (Roche). Pomocou 

Southern blot analýzy sme chceli overiť počet inzertov u jednotlivých UV-citlivých mutantov.

Templátovú DNA, ktorú sme využili pri príprave DIG značených prób sme pripravili 

pomocou PCR reakcie. Ako primery sme použili tieto oligonukleotidy:
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Primer_R: 5´-GAT TCC CGT ACC TCG TGT TGT-3´

Primer_F: 5´-GTA AAA CGC CAG CTT TTC CTC-3´

Genómovú DNA izolovanú z UV-citlivých mutantov sme štiepili restrikčnou 

endonukleázou NcoI. Takto poštiepnú DNA sme elektroforeticky separovali a preniesli na 

kladne nabitú nylonovú membránu. Membránu sme hybridizovali so značenou próbou 

a imunologicky detekovali počet inzertov pomocou protilátky Anti-Digoxigenín-AP.

RESDA-PCR: podľa González-Bellester a kol., 2005

Výsledky a diskusia

Na získanie UV-citlivých mutantov C. reinhardtii využívame inzerčnú mutagenézu.     

C. reinhardtii je známa tým, že u nej prevažuje nehomologická rekombinácia nad 

rekombináciou homologickou, a preto plazmid, ktorý nesie selektívny marker (rezistencia na 

antibiotikum) sa inzertuje do genómovej DNA náhodne. Transformanty sme selektovali na 

základe rezistencie na antibiotikum paromomycín a následne sme ich testovali na citlivosť 

voči UV žiareniu.

Z výsledkov, ktoré sme doteraz získali vyplýva, že pri transformácii C. reinhardtii

sklenenými guličkami sme dostali šesťnásobne viac transformantov ako pri transformácii 

elektroporáciou (Tab. 2A). Aj keď doteraz nie je objasnený účinok polyetylénglykolu (PEG) 

na transformáciu, naše experimenty potvrdili, že PEG zvyšuje transformačnú účinnosť, a to 

takmer štvornásobne (Tab. 2B). Kedže sme transformovali len štandardný kmeň W1, ďalším 

kritériom, ktoré sme chceli hodnotiť, je účinnosť transformácie po opracovaní bunkovej steny 

gametickým lytickým enzýmom autolyzínom. Po opracovaní bunkovej steny autolyzínom sa 

transformačná učinnosť nezvýšila (Tab. 2C). Posledným kritériom, ktoré sme hodnotili, je

rozdiel v účinnosti transformácie cirkulárnym plazmidom pSI103 a transformácie lineárnym 

fragmentom, ktorý niesol gén pre rezistenciu. Aj keď rozdiel nebol výrazný, vyššiu 

transformačnú účinnosť sme dosiahli pri transformácii lineárnym fragmentom obsahujúcim 

gén aphVIII (Tab. 2D). Celkovo najvyššiu transformačnú účinnosť sme dosiahli pri 

nasledujúcom variante: metódou so sklenenými guličkami, po inzertovaní plazmidu pSI103, 

bez ovplyvnenia bunkovej steny autolyzínom a po pridaní PEG-u, kedy sme získali priemerne 

1883 transformantov/ μg DNA (Tab. 1).

Jedným z charakteristických znakov kmeňov s poruchou opravy DNA je ich zvýšená 

citlivosť voči UV žiareniu v porovnaní so štandardným kmeňom. Preto sme transformantov 

ovplyvnili UV žiarením a porovnávali sme ich prežívanie pri rôznych dávkach žiarenia, 
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vzhľadom k neožiarenej kontrole, taktiež voči štandardnému kmeňu a reparačne deficitnému 

kmeňu uvs9. Otestovali sme 1137 transformantov, z ktorých šesť bolo reparačne-deficitných

a vykazovali vyššiu citlivosť voči UV žiareniu v porovnaní so štandardným kmeňom W1. So 

zvyšujúcou dávkou žiarenia sa znižovalo prežívanie týchto mutantov. Predpokladáme, že u 

týchto mutantov došlo k prerušeniu génu, ktorého produkt sa podieľa na oprave poškodení 

DNA u rias.

Na ďalšiu analýzu potrebujeme UV-citlivého mutanta len v jednom géne. Prítomnosť 

a počet inzertov sme určili pomocou Southern blot analýzy. Ako sondy sme použili fragmenty 

príslušného selekčného markera. Štyri zo šiestich získaných UV-citlivých mutantov 

obsahovali len jeden inzert (Obr. 1. dráhy 2, 3, 4, 5). U jedného mutanta sme prítomnosť 

inzertu Southernovou hybridizáciou nepotvrdili (Obr.č.1. dráha 1) a jeden mutant obsahoval 

až dva inzerty (Obr. 1. dráha 6).

U UV-citlivých mutantov, u ktorých sme potvrdili prítomnosť len jedného inzertu sme 

sa pomocou metódy RESDA-PCR pokúšali amplifikovať sekvencie hraničiace s markerom.

Táto metóda ešte nie je optimalizovaná na podmienky nášho laboratória a po druhom kole 

amplifikácie sme získali len slabé bandy a pozadie. Ani po následnej reamplifikácii sme 

nezískali výrazný band, ktorý by sme mohli osekvenovať a porovnať s databázou

C. reinhardtii.

Tab. 1: Účinnosť transformácie jednotlivých variantov

Použité varianty počet transformantov/ μg DNA

Sklenené guličky

pSI103

+autolyzín

+PEG 499

-PEG 170

-autolyzín

+PEG 1883

-PEG 547

aphVIII

+autolyzín

+PEG 1247

-PEG 163

-autolyzín

+PEG 682

-PEG 203

Elektroporácia

pSI103

+autolyzín 169

-autolyzín 58

aphVIII

+autolyzín 97

-autolyzín 114
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Tab. 2: A, Porovnanie účinnosti transformácie vzhľadom na použitú metódu
B, Ovplyvnenie účinnosti transformácie po pridaní PEG-u
C, Porovnanie účinnosti transformácie po ovplyvnení buniek autolyzínom
D, Porovnanie účinnosti transformácie vzhľadom na použitý genetický materiál

A počet transformantov/ μg DNA B počet transformantov/ μg DNA

Sklenené guličky 674,25 +PEG 1077,75

Elektroporácia 109,5 -PEG 270,75

C počet transformantov/ μg DNA D počet transformantov/ μg DNA

+autolyzín 390,8 pSI103 554,3

-autolyzín 581,2 aphVIII 626,5

Obr. 1: Southern blot UV-citlivých mutantov. Dráha č.1 UV-citlivý mutant, u ktorého nebola potvrdená 
prítomnosť inzertu. Dráha č.2-5 UV-citlivé mutanty s jedným inzertom. Dráha č.6 UV-citlivý mutant, ktorý má 
do jadrového genómu integrované dva inzerty 

Záver

V tejto práci sme sa pokúšali izolovať gény, ktoré sa u C. reinhardtii podieľajú na 

oprave DNA a lepšie pochopiť princíp opravy DNA u fotoautotrofných organizmov. Pomocou 

inzerčnej mutagenézy sme získali štyri reparačne-deficitné kmene, ktoré mali v genóme 

včlenený len jeden inzert a ktoré následne podrobíme ďalším molekulárno-genetickým 

analýzam. Z ďalších získaných výsledkov vyplýva, že na transformáciu je najúčinnejšia 

metóda so sklenenými guličkami, plazmidom pSI103, po pridaní PEG-u, avšak odstránenie 

bunkovej steny autolyzínom transformačnú účinnosť nezvyšuje.

1    2      3     4     5     6
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Molekulárna identifikácia octových baktérií a charakterizácia plazmidu pGP2 

z Acetobacter aceti GP2
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Úvod a formulácia cieľa

Baktérie octového kvasenia patria do skupiny gram-negatívnych striktne aeróbnych 

baktérií izolovaných z rôzných zdrojov v prírode. Z morfologického hľadiska vytvárajú tyčinky 

alebo krátke retiazky. Ich spoločným znakom je schopnosť fermetovať širokú škálu sacharidov, 

ktoré premieňajú na organické kyseliny (kyselina octová, kyselina glukurónovú) a sú dobrým 

producentom kryštalickej celulózy, sorbitol 1,3 propándiolu a ďalších technologicky významných 

látok. Najcharakteristickejšou vlastnosťou je bioxidácia etanolu na kyselinu octovú [1].

V bunkách octových baktérií sa vyskytuje široká paleta extrachromozómových 

plazmidových molekúl DNA [2]. Viac ako 90 % plazmidov sa izolovalo z fermentačných 

extraktov pri výrobe octu. Niektoré z plazmidov sa využili na prípravu klonovacích vektorov a 

expresných vektorov schopných sa replikovať jednak v bunkách Acetobacter ako aj v E. coli [3,

4].

Zo skupiny plazmidov izolovaných z buniek Acetobacter sú najlepšie charakterizované 

plazmidy pAH4 [5], pAP12875 [6], a z Acetobacter pasteurianus plazmidy pAC1 a skupina 

plazmidu pAP1-pAP4 [7, 8, 9]. V bunkách Acetobacter aceti bol popísaný plazmid pAG20 [10].

V predloženej práci charakterizujeme plazmid pGP2, ktorý je izolovaný z buniek rodu 

Acetobacter aceti GP2 izolovaných z fermentačnej zmesi jahôd. Tento plazmid patrí do skupiny 

plazmidov charakterizovaných v našom laboratóriu.

Materiál a metódy

Kultivačné podmienky: Bunky Acetobacter sme kultivovali na YPG médiu (5 g 

kvasničný autolyzát, 3 g peptón, 2% manitol na 1000 ml média) pri teplote 28oC a bunky E. coli 

na Luria-Bertani (LB) médiu [11] pri 37oC. Na prípravu pevných médií sme pridávali agar do 1,6 
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g.l-1. Do kultivačných médií sme pridávali ampicilín (100 µg.ml l-1) a kanamycín do výslednej 

koncentrácie 30 µg.ml l-1.

DNA manipulácia: Plazmidy z buniek E. coli sme izolovali metódou popísanou v 

manuáli [11]. Pre sekvenačné účely sme plazmidy purifikovali využitím JETquick purifikačného 

kitu (GENOMED GmbH). DNA sme separovali v 1% agaróze v TAE tlmivom roztoku [11]. Na 

štiepenie DNA sme využili restikčné endonukleázy a pri ligácii T4 DNA ligázu (BioLabs). Na 

transformáciu sme bunky E. coli pripravili opracovaním buniek chloridom vápenatým [12].

PCR amplifikácia: Z navrhnutých primérov sme PCR amplifikáciou exprimovali gény 

kódujúce proteíny troch ORF. Fragmenty sme klonovali do expresných vektorov, z ktorých sme 

exprimovali proteíny. Proteíny sme separovali elektroforeticky v 12% PAGE za štandardných 

podmienok podľa manuálu [11].

DNA sekvenčná analýza: Sekvenovanie pripravených rekombinantných plazmidov sme 

uskutočnili na automatickom sekvenátore. Na porovnanie nukleotidovej a proteínových sekvencií

sme využili program BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) a na identifikáciu ORF 

program ORF-Finder (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/ gorf.html).

Obr. 1. Fyzikálna a génová mapa plazmidu pGP2 z bumiek Acetobacter aceti GP2

Výsledky a diskusia

Z fermentačného produktu jahôd sme na YPG médiu selektovali baktérie rodu 

Acetobacter schopné rásť na kyslom kultivačnom médiu, fermentovať etanol, manitol, laktózu, 

arabinózu a produkovať kyselinu octovú pri teplote 28oC. Na základe analýzy intergénových 

oblastí a sekvenovaním 16S rDNA sme kmeň určili ako Acetobacter aceti GP2 a izolovali sme 

z nich plazmid pGP2 (Obr. 1). Plazmid po klonovaní do plazmidu pUK21 sme sekvenovali a 

určili veľkosť plazmidu 2 797 bp s podielom G+C párov 51,7% čo zodpovedá pomeru v bunkách 

octových baktérií. 

Analýzou sme určili tri ORF kódujúce proteíny väčšie ako 100 aminokyselín. ORF1 (205-
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1503 bp) kóduje 432 aminokyselín veľký proteín, ktorý je homologický s A podjednotku 

excinukleázy popísanej v bunkách E. coli O157:H7 EDL933 na 97,9% (Obr. 2A). Druhý

otvorený čítací rámec ORF2 (1671-2309 bp) kóduje 213 aminokyselín veľký proteín z čoho 

prvých 136 aminokyselín je na 97% zhodných s hypotetickým proteínom popísaným v bunkách 

E. coli O157:H7 EDL933 (Obr. 2B). Tretí otvorený čítací rámec ORF3 (2420-2761 bp) kóduje 

114 aminokyselín veľký proteín na 98,5% zhodný s proteínom kyslej fosfotransferázy (aphA) z 

E. coli CFT073 (Obr. 2C).

Obr. 2: Aminokyselinová sekvencia proteínov kódovaných :A – ORF1, B – ORF2 a C – ORF3 plazmidu pGP2 
z buniek Acetobacter aceti GP2

Prípravou delečných derivátov sme potvrdili, že ORF2 kóduje proteín, ktorého úlohou je 

podieľať sa na replikácii plazmidu pGP2.

Pre expresiu jednotlivých proteínov kódovaných ORF1, ORF2 a ORF3 sme dizajnovali 

priméry a PCR amplifikáciou sme pripravili DNA fragmenty, ktoré sme klonovali do vektora

pGEM-T easy. Transformanty v bunkách E. coli XL1 sme selektovali na LB médiu 

s ampicilínom. Pripravili sme plazmidy pGEM-T-12 pre ORF1, pGEM-T-34 pre ORF2 a pGEM-

T-56 pre ORF3. Plazmidy pGEM-T-12 a pGEM-T-34 sme štiepili s BamHI a HindIII

a vyštiepený fragment sme klonovali do vektora pET28a- do BamHI a HindIII miesta. Po 

transformácii do buniek E. coli BL21 sme rekombinanty selektovali na LB médiu 

s kanamycínom.

Z pripravených rekombinantných molekúl pET28-12/1 (ORF1) a pET28-34/2, pET28-

34/5 a pET28-34/10 (ORF2) v expresnom vektore sme exprimovali proteíny, ktoré sme 
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purifikovali His-Taq afinitnou chromatografiou. Expresiou z ORF1 (obr. 3B) sme purifikovali 

proteín s molekulovou hmotnosťou 47 kD. Produktom expresie z ORF2 je proteín s molekulovou 

hmotnosťou 17 kD (obr. 3A). 

Obr. 3. Expresia proteínov z ORF1 a ORF2 otvorených čítacích rámcov separovaná v 12 % PAGE. A. Expresia 
pET28-34/10 z ORF2 – 1. štandard molekulovej hmotnosti, 2. pred indukciou, 3. klon 5 – 1 h indukcia, 4. klon 5 – 2 
h indukcia, 5. klon 5 – 3 h indukcia, 6. klon 10 – 1 h indukcia, 7. klon 10 2 h indukcia, 8. 3 h indukcia s 1 nmol.l-1

IPTG. B. Expresia pET28-12/1 z ORF1, 1. bez indukcie, 2. 1 h indukcia, 3. 2 h indukcia, 4. 3 h indukcia s 1 nmol.l-1

IPTG, 5. – 11. – purifikácia na His taq kolonke

Záver

Pri kyslej fermentácii jahôd sme izolovali skupinu baktérií octového kvasenia a na 

základe analýzy ITS oblastí a 16S rDNA sme potvrdili, že ide o kmeň Acetobacter aceti. V 

kmeni A. aceti GP2 sme izolovali plazmid pGP2 a po určení primárnej štruktúry sme 

identifikovali tri ORF potenciálne kódujúce proteíny. Delečnou analýzou sme ukázali, že ORF2 

je potenciálny replikačný proteín. Po PCR amplifikácii sme klonovali proteíny kódované ORF1 

a ORF2 do pET expresného vektora a exprimovali sme a purifikovali jednotlivé proteíny. Ďalším 

cieľom je identifikácia väzbových miest, na ktoré sa tieto proteíny viažu.
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Úvod a formulácia cieľa

Zástupcovia rodu Enterobacter patria v súčasnosti k významným nozokomiálnym 

patogénom. Miestom ich výskytu je najmä pôda, voda, vegetácia, gastrointestinálny trakt 

človeka a zvierat [1].

Na liečbu infekcií vyvolaných Enterobacter spp. sa často používajú beta-laktámové 

antibiotiká, a to i napriek rozšírenej rezistencii proti týmto látkam [2]. Najdôležitejším 

mechanizmom rezistencie proti beta-laktámovým antibiotikám je produkcia inaktivačných 

enzýmov beta-laktamáz [3]. Jednou z najvýznamnejších skupín týchto enzýmov sú beta-

laktamázy s rozšíreným spektrom účinku (ESBL), ktoré zodpovedajú za rezistenciu proti

penicilínom, širokospektrálnym cefalosporínom a monobaktámom [4]. Ďalšou významnou

skupinou sú beta-laktamázy typu AmpC [5]. U Enterobacter spp., Citrobacter spp., 

Providencia spp., Morganella spp., Serratia spp. sú beta-laktamázy AmpC kódované génmi 

lokalizovanými na chromozóme. Sú inducibilné a v prípade, ak nie je prítomný induktor, 

proteín AmpR reprimuje expresiu génu ampC [6]. Enterobacter spp. prirodzene produkujú

malé množstvo chromozomálne kódovanej cefalosporinázy AmpC, ktoré ale nie je dostatočné 

pre zabezpečenie klinicky významnej hladiny rezistencie. Indukcia expresie génu kódujúceho 

túto beta-laktamázu (napríklad v prítomnosti beta-laktámového antibiotika) vedie k zvýšeniu 

produkcie inaktivačného enzýmu a k rezistencii proti beta-laktámom [3].

Terapia infekcií vyvolaných Enterobacter spp. je náročná vzhľadom na ich často 

mnohonásobnú rezistenciu proti antimikrobiálnym látkam [3, 7]. Častý výskyt rezistencie 

patogénnych baktérií proti antibiotikám úzko súvisí s iracionálnym používaním týchto liečiv v

nemocniciach aj komunitne. Multirezistentné Gram-negatívne baktérie, vrátane Enterobacter
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spp., sa šíria najmä v nemocničnom prostredí, kde sú častými pôvodcami nazokomiálnych 

infekcií [2].

Cieľom prezentovanej práce bolo porovnanie spektra rezistencie proti rôznym klinicky 

používaným antimikrobiálnym liečivám u klinických izolátov Enterobacter spp. 

pochádzajúcich z viacerých nemocničných zariadení na Slovensku a v Nemecku a u 

akvatických izolátov Enterobacter spp. získaných z krasových vôd Slovenska.

Materiál a metódy

Do štúdie bolo zaradených 19 klinických izolátov Enterobacter spp. pochádzajúcich z 

nemocničných zariadení na Slovensku a v Nemecku a 25 akvatických izolátov Enterobacter

spp. pochádzajúcich z krasových vôd Slovenska. Klinické izoláty boli získané z rôzneho 

biologického materiálu: moč, tampón kože, tampón nosa, rana, sekrét trachey, sekrét žalúdka

a katéter.

Spektrum rezistencie proti vybraným antimikrobiálnym liečivám bolo stanovené 

štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI. Ako kutivačné médium bol 

použitý Mueller-Hinton Agar (Biomark Laboratories, India). Pre testovanie boli použité disky 

s antimikrobiálnymi látkami ampicilín (10 μg), mezlocilín (75 μg), piperacilín (100 μg), 

karbenicilín (100 μg), ampicilín/sulbaktám (10/10 μg), piperacilín/tazobaktám (100/10 μg), 

tikarcilín/kyselina klavulanová (75/10 μg), cefonicid (30 μg), cefepím (30 μg), cefotetán (30 

μg), cefoxitín (30 μg), cefotaxím (30 μg), ceftizoxím (30 μg), ceftriaxón (30 μg), meropeném 

(10 μg), aztreonam (30 μg), gentamicín (10 μg), amikacín (30 μg), kanamycín (30 μg), 

netilmycín (30 μg), tobramycín (10 μg), minocyklín (30 μg), ciprofloxacín (5 μg), 

levofloxacín (5 μg), gatifloxacín (5 μg), lomefloxacín (10 μg), norfloxacín (10 μg), cinoxacín 

(100 μg), trimetoprim/sulfametoxazol (1,25/23,75 μg), chloramfenikol (30 μg), nitrofurantoín 

(300 μg).

Výsledky a diskusia

V súbore 19 klinických izolátov Enterobacter spp. bolo 19 izolátov rezistentných proti 

ampicilínu, 18 proti mezlocilínu, 19 proti piperacilínu, 19 proti karbenicilínu, 19 proti 

kombinácii ampicilín/sulbaktám, 6 proti kombinácii piperacilín/tazobaktám, 19 proti 

kombinácii tikarcilín/kyselina klavulanová, 19 proti cefonicidu, 1 proti cefepímu, 18 proti 

cefotetánu, 19 proti cefoxitínu, 18 proti cefotaxímu, 18 proti ceftozoxímu, 18 proti 

ceftriaxónu, 0 proti meropenému, 15 proti aztreonamu, 1 proti gentamicínu, 0 proti 
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amikacínu, 1 proti kanamycínu, 0 proti netilmycínu, 1 proti tobramycínu, 7 proti minocyklínu, 

2 proti ciprofloxacínu, 2 proti levofloxacínu, 2 proti gatifloxacínu, 2 proti lomefloxacínu, 2 

proti norfloxacínu, 9 proti cinoxacínu, 9 proti trimetoprim/sulfametaxozolu, 1 proti 

chloramfenikolu a 1 proti nitrofurantoínu.

V súbore 25 akvatických izolátov Enterobacter spp. bolo 19 izolátov rezistentných 

proti ampicilínu, 2 proti mezlocilínu, 2 proti piperacilínu, 5 proti karbenicilínu, 16 proti 

kombinácii ampicilín/sulbaktám, 0 proti kombinácii piperacilín/tazobaktám, 3 proti 

kombinácii tikarcilín/kyselina klavulanová, 3 proti cefonicidu, 0 proti cefepímu, 4 proti 

cefotetánu, 16 proti cefoxitínu, 0 proti cefotaxímu, 0 proti ceftizoxímu, 0 proti ceftriaxónu, 0 

proti meropenému, 0 proti aztreonamu, 0 proti gentamicínu, 0 proti amikacínu, 1 proti 

kanamycínu, 0 proti netilmycínu, 0 proti tobramycínu, 5 proti minocyklínu, 0 proti 

ciprofloxacínu, 0 proti levofloxacínu, 0 proti gatifloxacínu, 0 proti lomefloxacínu, 0 proti 

norfloxacínu, 8 proti cinoxacínu, 8 proti trimetoprim/sulfametaxozolu, 1 proti 

chloramfenikolu a 5 proti nitrofurantoínu.

V testovanom súbore 19 klinických izolátov Enterobacter spp. bol pozorovaný častý 

výskyt rezistencie proti väčšine beta-laktámových antibiotík, ktorý je pravdepodobne 

podmienený produkciou rôznych typov beta-laktamáz [4]. Všetky testované klinické izoláty 

boli citlivé na meropeném. Karbapenémy patria k najúčinnejším liečivám v terapii 

nozokomiálnych infekcií vyvolaných producentami rôznych typov beta-laktamáz, najmä 

ESBL. Zachovávajú si svoju vysokú účinnosť aj vďaka tomu, že sa používajú len ako liečivá 

poslednej voľby [4, 6]. Ako vysoko účinné v testovanom súbore klinických izolátov 

Enterobacter spp. sa prejavili aj aminoglykozidové antibiotiká amikacín, gentamicín, 

kanamycín, netilmicín a tobramycín. Všetky izoláty boli však citlivé len na 3 liečivá z 31 

testovaných antimikrobiálnych látok: meropeném, amikacín a netilmycín.

V testovanom súbore 25 akvatických izolátov Enterobacter spp. boli všetky izoláty 

citlivé na 16 z 31 testovaných liečiv: piperacilín/tazobaktám, cefepím, cefotaxím, ceftizoxím, 

ceftriaxón, meropeném, aztreonam, gentamicín, amikacín, netilmycín, tobramycín, 

ciprofloxacín, levofloxacín, gatifloxacín, lomefloxacín a norfloxacín. Naopak pomerne 

vysoké zastúpenie rezistentných izolátov bolo pozorované v prípade beta-laktámových 

antibiotík ampicilínu, ampicilín/sulbaktámu a cefoxitínu.
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Záver

Enterobacter spp. sa v súčasnosti považujú za významných pôvodcov nozokomiálnych 

infekcií. Sú to v prírode bežne rozšírené baktérie, vyskytujú sa v pôde aj v rôznych typoch 

vôd, ktoré môžu byť zdrojom infekcií človeka. Nozokomiálne kmene sa často vyznačujú 

fenotypom mnohonásobnej rezistencie proti antimikrobiálnym liečivám, naopak 

environmentálne izoláty sú väčšinou na antimikrobiálne látky citlivé. V prezentovanej štúdii 

bola stanovená citlivosť 19 klinických a 25 akvatických izolátov Enterobacter spp. na 31 

antimikrobiálnych látok používaných v terapii infekčných ochorení. Klinické izoláty 

vykazovali podstatne širšie spektrum rezistencie proti antiinfekčným liečivám – len 3 látky

boli účinné na všetky testované klinické izoláty, zatiaľ čo až 16 látok bolo účinných na všetky 

testované akvatické izoláty Enterobacter spp.
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Úvod a formulácia cieľa

Vznik rôznych civilizačných chorôb, ku ktorým sa radí aj široká škála karcinogénnych 

ochorení, je veľkým problémom súčasnej doby. Dnešná medicína to rieši nasadením ďalších 

chemických medikamentov, čo môže predstavovať ďalšie riziko. Preto sa v posledných 

desaťročiach výskum zameral aj na hľadanie prírodných látok, ktoré by boli účinné pri obrane 

voči baktériám, vírusom, plesniam, pri posiľňovaní imunity, znižovaní krvného tlaku, hladiny 

cholesterolu a tiež pri znižovaní rizika vzniku karcinogenézy. Pretože človek tieto látky 

prijíma po milióny rokov v potrave, sú pre neho oveľa prirodzenejšie ako syntetické liečivá, 

a teda sú aj vhodnejšie pri liečbe a prevencii vzniku chorôb. 

Za antioxidant sa považuje akákoľvek látka, ktorá zabráni oxidácii inej zlúčeniny 

reaktívnym metabolitom (oxidantom) tým, že sa sama oxiduje. Produkt reakcie oxidanta 

s antioxidantom by nemal spúšťať ďalšie radikálové reakcie, pri ktorých by sa tvorili nové 

voľné radikály. Antioxidanty v podstate slúžia ako donor elektrónov pre voľné radikály, čím 

ich stabilizujú. Výsledkom ich aktivity je ochrana biologicky dôležitých molekúl 

a v konečnom dôsledku aj celého organizmu pred oxidačným poškodením. Významnou 

skupinou látok s antioxidačnými vlastnosťami, sú flavonoidy, látky rastlinného pôvodu [1, 3, 

6,10].

Našou úlohou bolo určiť schopnosť extraktu z Papaver rhoeas vychytávať voľné 

radikály. Na to sme využili biochemickú metódu DPPH assay (2,2-Diphenyl-1-picryl 

hydrazyl). Táto metóda sa zameriava na sledovanie farebných zmien, ktoré nastanú len vtedy, 

ak má skúmaná látka antioxidačnú aktivitu a v druhom kroku, s využitím spektrofotometra na 

stanovenie zníženia absorbancie pri vlnovej dĺžke 517 nm [5, 9].

Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) je jednoročná bylina voľne rastúca v Európe. 

V predchádzajúcich fytochemických štúdiách bola u Papaver rhoeas dokázaná prítomnosť 

alkaloidov ako rhoeadín, allotropín, protopín, berberín, izokoridín [7]. Ďalšie sekundárne 
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metabolity objavené v kvetoch sú antokyany, pričom najväčšie percento predstavuje cyanidol.

P. rhoeas sa využívala v ľudovom liečiteľstve proti kašľu, pri neurodegeneratívnych 

a psychických poruchách a pri poruchách spánku. Alkaloidy obsiahnuté v rastline sú 

dopamínergický antagonisti a v medicíne často využívané ako neuroleptiká. Potvrdilo sa, že P.

rhoeas má sedatívne a narkotické účinky [8].

Materiál a metódy

Príprava extraktu z Papaver rhoeas

Rastliny boli zozbierané z okolia Banskej Bystrice (lúka pri mestskom archíve, časť Karlovo) 

v máji 2008. Rastlinný materiál sa nechal voľne vysušiť na vzduchu počas 3 mesiacov. 

Jednotlivé časti rastliny (vňať, makovice, kvet) sa extrahovali do dvoch rôznych rozpúšťadiel,

metanol a voda. Rozpúšťadlo sa odparilo na VRO, zvyšok vody sa odstránil azeotropickou 

destiláciou s benzénom. 

DPPH assay

Na určenie antioxidačnej aktivity sa využíva metóda DPPH assay. Tá slúži na určenie 

schopnosti látok vychytávať voľné radikály. K extraktom  s rôznou koncentráciou (od 0,005 

% až 2,5 %) sme pridali voľný radikál DPPH tj. 2,2-Diphenyl-1-picryl hydrazyl v metanole.

Po 30 minútach sme odmerali absorbanciu na spektrofotometri (SPECTRONIC, GENESYS 

10 Bio, ELECTRON CORPORATION, Pragolab, Bratislava) pri vlnovej dĺžke 517 nm. Ako 

blank sme použili metanol s DPPH. Každú koncentráciu sme overili tromi opakovaniami. 

Percento vychytania voľného DPPH radikálu bolo vypočítané nasledujúcim vzorcom:

I% = (Ablank – Asample/Ablank) x 100

Ablank – absorbancia v kontrolnej zmesi (obsahovala všetky zložky okrem extraktu)

Asample – aborbancia v jednotlivých vzorkách extraktu

Pomocou počítačového programu Calcusyn sme stanovili pre každú koncentráciu extraktu 

IC50.

Ako kontrolu sme použili kyselinu L-askorbovú [4].  

Výsledky a diskusia

Pomocou biochemickej metódy DPPH assay sme sledovali schopnosť extraktu 

vychytávať voľný DPPH radikál. Najvyššiu koncentráciu sme pri každej vzorke použili 2,5 % 

extrakt, najnižšiu 0,005%. Každú vzorku (vňať, makovice a kvet) sme extrahovali do 

metanolu a do vody. Metanolové a vodné vzorky sa výrazne líšili obsahom jednotlivých 
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zložiek. Ako aj z grafov vyplýva, koncentrácia flavonoidov bola vyššia v metanolových 

extraktoch.

Z prvého grafu vyplýva výrazný antioxidačný účinok extraktu z Papaver rhoeas. Pri 

2,5 % koncentrácii extraktu bolo takmer 83 % voľného radikálu vychytaného. Pomocou 

počítačového programu Calcusyn sme stanovili IC50, ktoré v tomto prípade bolo 0,1234 %. Pri 

tejto koncentrácii je vychytaných 50 % voľných DPPH radikálov. Pri koncentráciách 0,005 %, 

0,025 % a 0,05 % bola schopnosť vychytávania približne rovnaká (okolo 20 %).

Obr. 1: Stanovenie percenta vychytávania DPPH 
voľných radikálov pri rôznych koncentráciách 
extraktu z vňate Papaver rhoeas, pričom sa látky 
extrahovali do metanolu.

Graf číslo 2 nám znázorňuje schopnosť extraktu z vňate, extrahovaného do vody, 

vychytávať voľný DPPH radikál. Ako aj z grafu vyplýva antioxidačná aktivita extraktu je 

nižšia ako pri obr. č. 1. Pri najvyššej koncentrácií extraktu, t.j. 2,5 % bola antioxidačná 

aktivita 69 %, čo je pokles o 14 %. Pri stanovení IC50 nám jej hodnota vyšla 0,4122 %.

Obr. 2: Stanovenie percenta vychytávania DPPH 
voľných radikálov pri rôznych koncentráciách 
extraktu z vňate Papaver rhoeas, pričom sa látky 
extrahovali do vody.

V tretej časti sme sledovali vplyv extraktu získaného z makovice v metanole. Z grafu 

vyplýva, že koncentrácie 2,5 % a 0,25 % vykazovali schopnosť vychytávania voľného DPPH 

radikálu viac ako 80 %. Po výpočte nám IC50 vyšlo 0,1114 %.
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Obr. 3: Stanovenie percenta vychytávania DPPH 
voľných radikálov pri rôznych koncentráciách 
extraktu z makovice Papaver rhoeas, pričom sa látky 
extrahovali do metanolu.

Na obrázku 4 bol ten istý extrakt z makovice ale rozpustený vo vode. Antioxidačná 

aktivita poklesla takmer o 16 %. Pri najvyššej koncentrácií bola schopnosť extraktu vychytať

voľný DPPH radikál približne 66 %. Po výpočte sme stanovili IC50 na 0,6663 %.

Obr. 4: Stanovenie percenta vychytávania DPPH 
voľných radikálov pri rôznych koncentráciách 
extraktu z vňate Papaver rhoeas, pričom sa látky 
extrahovali do vody.

Na obr. 5 sme izolovali extrakt z kvetov Papaver rhoeas a rozpustili v metanole. 

V tomto prípade bola antioxidačná aktivita vysoká, až 84 % pri najvyššej koncentrácii

extraktu. So znižujúcou sa koncentráciou extraktu sa znižovala aj schopnosť extraktu 

vychytávať voľný DPPH radikál. IC50 sa v tomto prípade rovná 0,1402 %. Vodný extrakt 

z kvetov sa nám nepodarilo získať.

Obr. 5: Stanovenie percenta vychytávania DPPH 
voľných radikálov pri rôznych koncentráciách 
extraktu z vňate Papaver rhoeas, pričom sa látky 
extrahovali do vody.
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Ako pozitívnu kontrolu sme použili kyselinu L askorbovú. Pri koncentráciách 2,5 %, 

0,25 %, 0,05 % a 0,025 % bola antioxidačná aktivita vysoká, takmer 100 %. K zníženiu 

aktivity došlo pri koncentrácií 0,005 % extraktu. V tomto prípade je IC50 0,02959 %.

Obr. 6: Ako pozitívnu kontrolu sme na porovnanie 
uviedli antioxidačnú aktivitu kyseliny L askorbovej.

Z výsledných grafov vyplýva, že extrakt z Papaver rhoeas mal výraznú antioxidačnú 

aktivitu. Najmä metanolové extrakty vykazovali až 80 % schopnosť vychytať voľný DPPH 

radikál. To si vysvetľujeme lepšou rozpustnosťou flavonoidov v metanole ako vo vode.

Flavonoidy predstavujú najväčšiu skupinu fenolových látok rozšírenú vo všetkých cievnatých 

rastlinách. Patria medzi sekundárne rastlinné metabolity a zahŕňajú viac ako 4000 rôznych 

derivátov. Nachádzajú sa predovšetkým v povrchových vrstvách zeleniny, ovocia, obilia 

a ostatných semien, aby chránili hlbšie uložené pletivá pred oxidáciou. Rastlinám dodávajú 

žltú, červenú až fialovú farbu. Inhibujú lipoperoxidáciu a vykazujú protinádorovú, 

protiischemickú, protialergickú a protizápalovú aktivitu. Ich inhibičný účinok sa prejavuje 

najmä v iniciačnej fáze. Protinádorový účinok flavonoidov sa zabezpečuje ich schopnosťou 

vychytávať voľné radikály [2, 4]. K najvýznamnejším zdrojom flavonoidov patrí okrem 

červeného vína aj zelený a čierny čaj, káva, citrusové plody, brusnice, maliny, paradajky, 

brokolica, špargľa, listová zelenina a mnohé ďalšie.

Do dnešného dňa bolo mnoho extraktov z rôznych rastlín otestovaných a bol 

potvrdený ich antioxidačný účinok (extrakty z Chelidonium majus, Calendula officinalis, 

Juglans regia, Potentila fruticosa,, Salvia officinalis, Echinacea purpurea a mnohé iné) [3, 5]. 

Záver

Našou prioritou bolo hľadanie látok prírodného charakteru, ktoré by mali pozitívnu 

biologickú aktivitu. Zvolili sme si rastlinu Papaver rhoeas, voľne rastúcu v našej prírode 

a overili jej antioxidačnú aktivitu. Je to bylina známa najmä z ľudového liečiteľstva využívaná 

pri psychických poruchách a poruchách spánku. Pomocou biochemickej metódy DPPH assay 
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sme sa snažili určiť jej schopnosť vychytávať voľné radikály. Extrakty sme extrahovali z troch 

častí – vňať, makovice a kvet. Zistili sme že vysokú antioxidačnú aktivitu mali všetky 

extrakty, ktoré boli rozpustené v metanole. Predpokladáme, že tu bola vyššia koncentrácia 

flavonoidov. Pri 2,5 % koncentrácií extraktov bolo vychytaných viac ako 80 % voľných 

DPPH radikálov.
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Analýza vplyvu mutácií transkripčných faktorov kvasiniek na rozvoj fenoménu MDR
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Úvod a formulácia cieľa

Mnohonásobná rezistencia voči cytotoxickým zlúčeninám (MDR = multidrug 

resistance) je ubikvitný biologický fenomén, ktorý je hlavným dôvodom neúspešnej liečby 

fungálnych infekcií. U kvasiniek bol tento fenomén prvýkrát popísaný u Saccharomyces 

cerevisiae, neskoršie u patogénnych druhov Candida albicans, Candida glabrata [3, 10].

MDR je komplexný fenomén, vznikajúci kombináciou viacerých mechanizmov, z ktorých je 

u kvasiniek najvýznamnejším aktívny transport metabolických inhibítorov z buniek do 

prostredia prostredníctvom transmembránových púmp [17, 23]. MDR je najčastejšie 

výsledkom nadexpresie génov kódujúcich efluxné pumpy nachádzajúce sa pod kontrolou 

viacerých transkripčných faktorov, ktoré spolu so svojimi cieľovými génmi tvoria dve 

navzájom funkčne prepojené genetické regulačné siete označované PDR a YAP [5, 13].

Génové produkty PDR siete sa delia do troch hlavných skupín: 1. membránové 

transportné proteíny typu MFS (Major Facilitators Superfamily); 2. membránové transportné 

proteíny typu ABC (ATP-binding cassette) a 3. transkripčné regulátory [4]. Molekulárna 

charakterizácia a funkcia transkripčných regulátorov PDR siete je najpodrobnejšie

preštudovaná u kvasiniek S. cerevisiae. Za kľúčové transkripčné regulátory PDR siete sa 

považujú proteíny Pdr1p a Pdr3p, ktoré patria do rodiny GAL4 transkripčných aktivátorov. 

Obsahujú štruktúrny motív zinkového prstu Zn2Cys6, sú kódované génmi ScPDR1 a ScPDR3

[2, 7, 8, 15]. Homológy uvedených transkripčných regulátorov sú intenzívne študované 

u patogénych kvasiniek, napr. C glabrata, ale aj u priemyselne významnej kvasinky 

Kluyveromyces lactis. In silico analýza genómu C. glabrata a K. lactis, kvasiniek evolučne 

blízkych S. cerevisiae ukázala, že viaceré gény zdvojené u S. cerevisiae sa u analyzovaných

kvasiniek nachádzajú iba v jednej kópii. U kvasinky C. glabrata sú gény PDR1 a PDR3

reprezentované jediným génom CgPDR1 (ORF-CAGL0A00451g), kódujúcim proteín 

obsahujúci 1107 aminokyselín. V genóme K. lactis sa našiel jediný ORF (KLLA0A09119g), 

ktorý špecifikuje proteín homologický s kľúčovými transkripčnými faktormi PDR siete Pdr1p 
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a Pdr3p S. cerevisiae. Na základe experimentálne zistenej schopnosti produktu ORF 

KLLA0A09119g komplementovať delečné mutácie S. cerevisiae Δpdr1Δpdr3 bol tento ORF 

označený ako gén KlPDR1. KlPdr1p, kódovaný génom KlPDR1, pozostáva z 1082 

aminokyselín, vykazuje 21% identitu a 40% podobnosť s produktom génu PDR1 S. cerevisiae

[1].

Proteíny, patriace do skupiny GAL4 transkripčných aktivátorov sú charakteristické 

svojou modulárnou štruktúrou. Ich N–terminálna oblasť bohatá na cysteín zabezpečuje väzbu 

transkripčného regulátora k DNA a v centrálnej časti sa nachádza osem evolučne 

konzervovaných motívov. Analýza sekundárnej štruktúry proteínov z rodiny GAL4 ukázala, 

že jednotlivé motívy sú tvorené prevažne z α – helixov, výnimkou je motív VI [16]. Najvyššiu 

konzervatívnosť vykazujú motívy IV, V a VI [16], nachádzajúce sa v oblasti, ktorú Stone 

a Sadowski označili za inhibičnú doménu (ID1) spoločnú pre proteíny GAL4 rodiny [20].

Funkciou väčšiny proteínov z GAL4 rodiny je transkripčná aktivácia. Realizácia tejto funkcie 

závisí na prítomnosti aktivačnej domény v C–terminálnej oblasti transkripčných aktivátorov. 

V prípade proteínov Gal4p a Pdr3p sa zistila prítomnosť ďalšej aktivačnej domény v blízkosti 

zinkového prstu [8].

Ukázalo sa, že v génoch PDR1 a PDR3 u S. cerevisiae existujú oblasti, v ktorých 

bodové mutácie spôsobujú zmenu aktivity génových produktov - transkripčných aktivátorov.

Mutácie, dôsledkom ktorých je zvýšená expresia génov kódujúcich membránové efluxné

pumpy vedú ku vzniku mnohonásobnej rezistencie [11, 12, 15, 19]. Takéto „gain-of-function“

mutácie sú často lokalizované v aktivačnej doméne študovaných proteínov [6, 14, 19].

Prítomnosť podobných mutácií sa zistila aj v prípade génu CgPDR1 C. glabrata [9, 21, 22]. U

kvasinky C. glabrata sú za rezistenciu voči azolom zodpovedné tri gény (CgCDR1, CgCDR2, 

CgSNQ2) kódujúce ABC transportné proteíny. Hladina expresie uvedených génov 

regulovaných transkripčným proteínom CgPdr1p je rôzna, v závislosti od lokalizácie mutácií 

v géne CgPDR1 [9]. U K. lactis sa zatiaľ u génu KlPDR1 nepozorovala zmena v aktivite jeho 

produktu, ktorá by bola dôsledkom prítomnosti mutácii. 

Cieľom práce je pripraviť mutantné formy KlPdr1p so zvýšenou resp. zníženou 

aktivitou a sledovať vplyv zmien v aktivite transportného proteínu na rozvoj MDR u K. lactis. 

Materiál a metódy

Bakteriálne kmene Escherichia coli: JM109 (endA1, recA1, gyrA96, thi, hsdR17 (rk-, 

mk+), relA1, supE44, λ-, ∆(lac-proAB), [F´, traD36, proAB, lacIqZ∆M15])
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Kvasinkové kmene K. lactis: Kluyveromyces lactis PM6-7A (MATα, uraA1, ade2, 

Rag+ (pKD+)), Kluyveromyces lactis PM6-7A/pdr1::kanMX (MATα, uraA1, ade2, Rag+

(pKD+), KlPdr1::kanMX), 

Plazmidy: pCXJ18 (URA3, KlCEN2, Klori), pCR2.1-KlPDR1 (lacZ, pUC ori, AmpR), 

pCXJ18-KlPDR1 (URA3, KlCEN2, Klori).

Použité metódy: kultivácia baktérií a kvasiniek na pevných a v tekutých pôdach, 

izolácia plazmidovej DNA z baktérií a kvasiniek, izolácia DNA z agarózového gélu, ligácia, 

transformácia kompetentných buniek baktérií a kvasiniek, in vitro mutagenéza DNA 

hydroxylamínom, fenotypová analýza získaných transformovaných klonov.

Výsledky a diskusia

In silico analýza štandardných a mutovaných foriem homologických transkripčných 

faktorov u rôznych druhov príbuzných hemiaskomycét S. cerevisiae, C. glabrata a K. lactis

ukázala, že charakteristické domény proteínov GAL4 rodiny S. cerevisiae (Pdr1p, Pdr3p) sa 

vyskytujú aj u proteínov CgPdr1p a KlPdr1p. V prípade Pdr1p a Pdr3p sa mutácie so ziskom 

funkcie vyskytujú s výnimkou DNA-väzobnej domény vo viacerých doménach proteínov. 

V C-terminálnej oblasti Pdr3p zatiaľ identifikovali dve mutácie vyúsťujúce do straty jeho 

transaktivačnej funkcie [18].

V štruktúre proteínu CgPdr1p C. glabrata sa podarilo identifikovať DNA-väzbovú 

doménu, inhibičnú doménu, aktivačnú doménu a v centrálnej časti proteínu tzv. MHR (MHR 

= middle homology region) oblasť, typickú pre transkripčné faktory analyzovaného typu. 30% 

doteraz identifikovaných „gain-of-function“ mutácií CgPdr1p sa nachádza v aktivačnej

doméne proteínu. V prípade proteínu KlPdr1p K. lactis sa pomocou in silico analýzy 

identifikoval motív zinkového prstu v N-terminálnej oblasti a MHR v centrálnej oblasti 

proteínu. Prítomnosť mutácií v štruktúre proteínu KlPdr1p sa zatiaľ nesledovala.

Cieľom našej práce bolo pripraviť mutantnú alelu génu KlPDR1 „in vitro“ 

mutagenézou použitím hydoxylamínu. Keďže gén KlPDR1 bol amplifikovaný pomocou PCR 

a vložený do multikópiového vektora, prvým krokom je príprava konštruktu pCXJ18-

KlPDR1, t.j. preklonovanie analyzovaného génu do centromérneho vektora – gén KlPDR1 sa 

vyštiepi z plazmidu pCR2.1-KlPDR1 použitím restrikčných enzýmov KpnI, PstI a získaný 

fragment sa vloží do centromérneho vektora pCXJ18 (Obr. 1).
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pCXJ18 
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Obr. 1: Schéma prípravy centromérneho vektora obsahujúceho gén KlPDR1.

Získaný konštrukt pCXJ18-KlPDR1 o veľkosti 9717bp sa inkuboval v roztoku 

hydroxylamínu a predpokladal sa vznik bodových mutácií v géne KlPDR1. Plazmid pCXJ18 

s mutagenizovaným génom KlPDR1 sa použil na transformáciu kvasiniek K. lactis. Neskôr sa 

stanoví zmena vo fenotype získaných transformovaných klonov. U klonov, u ktorých sa 

pozoruje zmena fenotypu (zvýšená citlivosť alebo rezistencia v porovnaní s izogénnym 

štandardným kmeňom) sa sekvenčnou analýzou zistí v ktorej oblasti proteínu KlPdr1p nastala 

očakávaná aminokyselinová substitúcia.

Záver

Experimentálna práca sa zamerala na prípravu konštruktu pCXJ18-KlPDR1

nevyhnutného pre nasledujúcu prípravu mutantných alel génu KlPDR1. Predpokladá sa, že 

mutačnou analýzou génu KlPDR1 a nasledujúcim štúdiom vplyvu získaných mutovaných alel 

ligácia
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na funkciu proteínu sa rozšíria existujúce poznatky o vzťahu medzi štruktúrou a biologickou 

funkciou transkripčného faktora KlPdr1p.
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Úvod a formulácia cieľa

Gén kódujúci Cdc14 (cell divison cycle 14) bol prvýkrát identifikovaný v roku 1974 

Hartwellom počas genetického skríningu zameraného na gény zodpovedné za delenie buniek

u Saccharomyces cerevisiae. Z ďalších analýz vysvitlo, že produkt génu cdc14 má dôležitú 

úlohu v regulácii dejov vedúcich od metafázy k cytokinéze [1, 2]. V roku 1992 Wan 

klasifikoval produkt génu cdc14 ako duálne špecifickú proteín serín/treonín fosfatázu, ktorá 

inaktivuje Cdk a množstvo ďalších substrátov nachádzajúcich sa ako v jadre tak 

i v cytoplazme. Cdc14 je počas celého bunkového cyklu prísne regulovaná. Vo svojom 

neaktívnom stave je Cdc14 lokalizovaná v jadierku. Aktivácia nastáva dvoma signálnymi 

dráhami MEN (mitotic exit network) alebo FEAR (Cdc14 early anaphase release network), 

kedy zároveň dochádza k translokácii Cdc14 z jadierka do cytoplazmy [3, 4, 5].

Ukončením projektu sekvenácie genómu Drosophila melanogaster v roku 2000 

sa podarilo identifikovať množstvo dovtedy neznámych génov a medzi nimi aj gén CG7134.

Tento gén kóduje proteín, ktorý sa vyznačuje 38% zhodou a 57% podobnosťou s kvasinkovou 

Cdc14 fosfatázou a 62% zhodou a 77% podobnosťou s ľudskou Cdc14A fosfatázou [6]. Gén 

pre drozofiliu Cdc14 sa nachádza na ľavom ramene druhého chromozómu v cytogenetickej 

oblasti 28C4. In silico analýzou DNA sekvencie cdc14 génu sa predpokladá, že dochádza 

k vytvoreniu jedného transkriptu nepodliehajúceho žiadnemu alternatívnemu splicingu 

a kódujúceho jeden polypeptid o veľkosti 1052 aminokyselín. Produkt cdc14 je klasifikovaný 

ako proteín/serín/treonín fosfatáza, ktorá má dôležitú úlohu pri cytokinéze [7].

Cieľom práce je charakterizácia fenotypu štyroch potenciálnych cdc14 mutantov 

Drosophila melanogaster, vytvorených P element inzerčnou mutagenézou, využitím metodík 

klasickej genetiky, cytogenetiky a molekulárnej biológie.
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Materiál a metódy

Použité línie D. melanogaster

Vo svojich pokusoch sme používali nasledovných mutantov D. melanogaster v géne 

cdc14: cdc14d4880 (Harward), cdc14d02191 (Harward), cdc14e00775 (Harward), cdc14rL220

(Bloomington). Podľa údajov z Flybase sú alely cdc14rL220 a cdc14d02191 v homozygotne 

recesívnom stave letálne a balansované na CyO.

Pri komplementačnej analýze sme používali líniu s genotypom Df(2L)BSC192/Cyo

(Bloomington), ktorá má deléciu v oblasti 28C1–28D3

Na ubiquitóznu indukciu RNA interferencie sme používali UAS-Gal4 transkripčný 

systém, kde UAS-CG7134-RNAi konštrukt sme aktivovali Da-Gal4 driverom alebo

Actin-Gal4 driverom.

Na balansovanie použitých línií sme používali balanserovú líniu P842  +/Cyo-TM6C

Tb, ktorej markery nám umožnili selektovať hľadaných jedincov už na štádiu larvy a kukly, 

čo je pre naše cytologické výskumy veľkou výhodou.

Všetky línie boli udržované na štandardnom médiu pri 23˚C.

Cytológia

Mozgy III. larválneho instaru sme izolovali v kvapke 0,7% roztoku NaCl. 

Vypreparované mozgy sme preniesli na podložné sklíčko s kvapkou 45% kyseliny octovej, 

kde sme ich fixovali 30 sekúnd. Kyselinu sme opatrne odsali a farbili 5 minút 3% orceínom 

v 45% kyseline octovej. Následne sme farbičku odsali a premyli 60% kyselinou octovou. 

Pridali sme 3% orceín v 60% kyseline octovej a prikryli krycím sklíčkom. Takto pripravený 

preparát sme roztlačili a uzavreli lakom. Cytologické preparáty farbené orceínom sme 

pozorovali pod mikroskopom OLYMPUS BX51 pri 1000x zväčšení.

Výsledky a diskusia

Komplementačnou analýzou s využitím cdc14 deficientnej línie sme sa snažili dokázať 

inaktiváciu cdc14 spôsobenú prítomnosťou P elementu v mieste cdc14 génu. Po spočítaní 

potomstva sme dospeli k nasledujúcim výsledkom:
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Tab. 1: Výsledky krížení komplementačnej analýzy

Kríženie
Jedinci 

s rovnými krídlami
Jedinci 

s „curly“ krídlami
Výsledný 

pomer

e00775 × Df-cdc14 470 441 1,1 : 1
d04880 × Df-cdc14 374 419 1 : 1,1
rL220 × Df-cdc14 317 562 1 : 1,8
d02191 × Df-cdc14 219 425 1 : 2

rL220 × d02191 90 130 1:1,4

Pre mutácie, ktoré nespôsobujú letalitu, by mal byť teoretický genotypický štiepny 

pomer prvej filiálnej generácie nasledovný: 1 rovnokrídli jedinci : 1 jedinci s „curly“ krídlami. 

Tento predpoklad spĺňajú mutácie cdc14d4880 a cdc14e00775, pretože jedince 

cdc14d4880/Df(2L)BSC192 a cdc14e00775/Df(2L)BSC192 (rovné krídla) komplementujú 

deficienciu a teda sú životaschopní. Nami získané údaje o týchto dvoch mutáciách sa zhodujú 

s tými, ktoré sa nachádzajú vo Flybase.

V kríženiach kde sme podľa Flybase používali letálne mutácie sme neočakávali, 

že budú komplementovať defcienciu Df(2L)BSC192. Tento predpoklad by sa potvrdil

výskytom uniformných jedincov vyznačujúcich sa „curly“ fenotypom. Z výsledkov krížení 

komplementačnej analýzy využitím uvedenej deficiencie vyplýva, že alely cdc14rL220

a cdc14d02191 komplementujú s deficienciou a hemizygotní jedinci cdc14rL220/Df(2L)BSC192 

a cdc14d02191/Df(2L)BSC192 sú životaschopní. Najpravdepodobnejšia hypotéza prečo sa 

výsledok nezhoduje s teoreticky očakávaným je tá, že deficientná línia je chybne pripravená 

a preto bude potrebné získať novú deficientnú líniu.

Pre podporu hypotézy o nesprávnej deficientnej línii sme sa rozhodli uskutočniť 

komplementačnú analýzu letálnych mutácií cdc14rL220 a cdc14d02191. Predpokladali sme, 

že medzi alelami cdc14rL220 a cdc14d02191 nedochádza ku komplementácii a preto sme 

očakávali uniformné potomstvo s „curly“ fenotyp. Po spočítaní jedincov sme dostali 

nasledujúci štiepny pomer: 1 rovnokrídlych : 1,4 „curly“. Keďže experimentálne hodnoty 

sa nezhodujú s teoreticky očakávanými znamená to, že tieto dve alely navzájom

komplementujú. Na základe týchto zistení sme hľadali informácie o spôsobe prípravy 

použitých letálnych línií a dozvedeli sme sa, že v línii cdc14rL220 je inzerovaný ďalší 

P element , ktorého inzercia v neznámom mieste môže spôsobovať letalitu.

Doposiaľ sa nám podarilo vybalansovať všetky testované mutácie. Použitím 

konkrétneho balanseru sme znovu otestovali letalitu jednotlivých mutantných aliel. Potvrdili 

sme, že alely cdc14d4880 a cdc14e00775 nie sú letálne, pretože vybalansované línie nesúce tieto 
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alely postupne strácajú markery pre balanserový chromozóm a teda aj chromozóm samotný. 

U letálnych línií cdc14rL220 a cdc14d02191 nesúcich spomenutý balanser sa tento jav 

nevyskytuje, pretože prítomnosť mutantnej alely v homozygotne recesívnom stave ako aj 

balanserového chromozómu v homozygotnom stave je letálna. Nami vybalansované línie 

používame pri príprave cytologických preparátov, na ktorých zisťujeme fenotypický prejav 

mutovanej cdc14.

Doposiaľ sa nám podarilo analyzovať 136 optických polí u divého typu a 132 

optických polí u cdc14d02191 homozygotných jedincov. Z týchto údajov sme počítali mitotický 

index ako podiel buniek v mitóze a celkového počtu analyzovaných optických polí. Výsledky 

analýzy sú v tabuľke (Tab.2) a na obrázku (Obr. 1).

Tab. 2: Tabuľka vyjadruje počty buniek v jednotlivých štádiách mitózy (P-profáza, M-metafza, A-anafáza, 
T-telofáza, ?-bunky v mitóze nezatriedené do P,M,A alebo T kategórie), celkový počet buniek v mitóze (Σ) 
a mitotický index (MI).

P M A T ? Σ MI

Divý typ 41 388 149 36 125 740 5,44

Cdc14d02191 35 344 165 665 106 1215 9,2

Obr. 1: Grafické porovnanie počtu buniek v jednotlivých štádiách mitózy u divého typu a cdc14 mutanta

Aby sme redukovali expresiu cdc14 využili sme metódu RNA interferencie. 

Na ubiquitóznu indukciu Cdc14 RNAi sme krížili jedincov nesúcich Da-Gal4 alebo 

Actin-Gal4 driver s UAS-CG7134-RNAi jedincami. Indukcia interferencie nám spôsobila 
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100% letalitu jedincov s genotypom Gal4/UAS-CG7134-RNAi a Da-Gal4/UAS-CG7134-

RNAi medzi III. larválnym instarom a pupálnym štádiom.

Záver

Predbežné výsledky analýzy cdc14 mutantných línií D. melanogaster a Cdc14 RNAi 

indukcie ukázala, že cdc14 je esenciálna pre život D. melanogaster. Podarilo sa nám potvrdiť 

fenotyp cdc14d4880, cdc14e00775 a cdc14d02191 popísaný vo Flybase. Pokusy s alelou cdc14rL220

sme pre pretrvávajúce problémy s premenlivým fenotypom zanechali. Pre ďalšie experimenty 

sme si vybrali alelu cdc14d02191, na ktorej sledujeme odchýlky vo fenotype oproti 

štandardnému typu využitím mikroskopických metód. Doposiaľ sme u mutanta zaznamenali 

zvýšený mitotický index a zvýšený počet buniek v telofáze oproti divému typu. Zo 

spomenutého možno predpokladať, že cdc14 sa pravdepodobne zúčastňuje regulácie 

proliferácie buniek a výstupu z mitózy. Na potvrdení tejto teórie budeme ďalej pracovať.
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Úvod a formulácia cieľa

Herpetické vírusy patria medzi najrozšírenejšie vírusy, čo sa týka geografického 

rozptylu, ako aj druhového zloženia hostiteľských a rezervoárových organizmov. Využívajú 

rozmanité spôsoby prenosu, cez priamy kontakt s infikovaným jedincom, prenos z matky na 

plod, ďalej kontaminovanými telesnými tekutinami a výlučkami, ktoré sa následne môžu 

dostávať do ovzdušia vo forme aerosólu a predpokladá sa aj možné šírenie vírusov

prenášačmi.

Do podčeľade Gammaherpesvirinae patrí myšací herpetický vírus (MHV-68, 

MuHV4), ktorého prirodzenými hostiteľmi sú drobné myšovité hlodavce [1, 3, 6]. Protilátky 

voči nemu sa však našli v krvi zástupcov rozličných živočíšnych druhov (napr. jelene, 

diviaky, daniele, ovce), ako aj ľudí. MHV má genóm kolineárny s genómom vírusu Epstein 

a Barrovej a vírusu asociovaného s Kaposiho sarkómom a z tohto dôvodu sa využíva ako 

model na štúdium týchto vírusov, ako aj ochorení nimi spôsobených. Myšací herpetický vírus 

má viacero izolátov, ktorých genómy vykazujú sekvenčné odlišnosti a tie sa premietajú do 

charakteristických rozdielov v molekulárno-biologických, patogenetických a imunologických 

parametroch. Izolát MHV-60 má oproti prototypovému kmeňu MHV-68 v ľavej časti genómu 

deléciu troch génov (M1-M3), ktorých produkty majú imunomodulačné vlastnosti a účastnia  

sa navodenia a udržovania latentného stavu vírusu [2, 4, 5, 7, 9]. Taktiež je charakteristický 

indukciou tvorby nádorov vo vyššom percente v porovnaní  s ostatnými izolátmi [8]. 

V práci sme sa zamerali na detekciu vírusu vo vybraných orgánoch BALB/c myší 

dlhodobo infikovaných MHV-60 v porovnaní so známymi údajmi o rozšírení ostatných 

izolátov MHV počas chronickej infekcie.
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Materiál a metódy

Myši – BALB/c inbrédna línia; boli infikované intranazálne v ľahkej éterovej narkóze. 

Po dvoch rokoch trvania infekcie boli myši v paralelných skupinách usmrtené a boli im 

odobraté orgány na ďalšie spracovanie (pľúca, slezina). Peritoneálne makrofágy (PM) sme 

získali výplachom brušnej dutiny fyziologickým roztokom.

Vírus -  myšací herpetický vírus MHV-60 s titrom 106 PFU/ml. Na infekciu sme 

používali 20μl/myš. 

Imunofluorescencia – na detekciu vírusového antigénu sme využili metódu nepriamej 

imunofluorescencie. Ako primárnu protilátku sme použili polyklonálne sérum imunizovaného 

králika riedené v blokovacom roztoku 1:50. Ako sekundárnu protilátku sme používali 

antikráličiu protilátku konjugovanú s FITC a riedenú v blokovacom roztoku 1:1000. 

Polymerázová reťazová reakcia – v orgánoch sme paralelne s dokazovaním 

prítomnosti vírusového antigénu detegovali aj prítomnosť vírusovej DNA. Z orgánových 

suspenzií sme izolovali celkovú DNA kitom DNeasy Tissue Kit (Qiagen) podľa protokolu 

výrobcu. Tú sme následne použili ako templát do nested PCR (nPCR). Zvolili sme dva páry 

primerov špecifických pre ORF73 MHV (Tab. č. 1). Na nPCR sme používali GoTaqGreen 

MasterMix (Promega). Obe PCR reakcie prebehli pri nasledovných podmienkach: 1. 95°C –

5min, 2. 95°C – 45s, 3. 59°C – 45s, 4. 72°C – 30s (1., 2., 3. -35x), 5. 72°C – 5min. Produkty 

sme vizualizovali v 1,2% agarózovom géle s pridaním etídium bromidu.

Tab. 1: Sekvencie primerov použitých v nPCR

1.Fw:5´TAGTACCTTCTACGCTGCTC3´ 1.Rev:5´GTAGGTGCTTCAACAAACCA3´

2.Fw:5´CCAAGGGTAAACAGCTAACT3´ 2.Rev:5´CCTTCATCACCAGTACATGAG3´

Výsledky a diskusia

Vo vybraných orgánoch infikovaných myší sme overovali prítomnosť vírusovej DNA 

metódou nPCR. Pľúca a slezinu sme zvolili, nakoľko v predchádzajúcich štúdiách boli práve 

tieto orgány prvotnými miestami replikácie vírusu v akútnej fáze po intranazálnej infekcii. 

Peritoneálne makrofágy sú považované za miesto perzistencie vírusu počas dlhodobej, 

chronickej infekcie. V protiklade s očakávaniami sa nám ani v jednej vzorke z PM nepodarilo 

detegovať vírusovú DNA, naproti tomu sme ju detegovali vo všetkých vzorkách zo sleziny 

a z pľúc.
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Izolát MHV-60 je charakteristický tým, že vo zvýšenej miere oproti ostatným izolátom 

indukuje u infikovaných myší tvorbu nádorov. V skupine myší chronicky infikovaných týmto 

izolátom sa nám podarilo zachytiť tri nádory s lokalizáciou na pľúcach, na obličkách a na 

čreve. Vo všetkých vzorkách z týchto nádorov bola potvrdená prítomnosť vírusovej DNA, 

z čoho možno predpokladať, že ich vznik bol podmienený vírusom.

Obr. 1: Detekcia vírusovej DNA v orgánoch infikovaných myší
N1, N2, N3 – nádory; PL – pľúca; SL – slezina; PM – peritoneálne makrofágy; +K – pozitívna kontrola – DNA 
MHV-68 (veľkosť produktu 363bp)

Tieto zistenia korelujú s výsledkami titrácie orgánových suspenzií na permisívnych 

Vero bunkách, kde ako pozitívne vyšli pľúca, slezina a všetky nádory. Taktiež nepriama 

imunofluorescencia potvrdila prítomnosť vírusového antigénu práve v týchto orgánoch 

a nádoroch.

Záver

Detegovali sme prítomnosť vírusovej DNA v slezine a v pľúcach myší infikovaných 

MHV-60 po dvojročnej chronickej infekcii. 

Na rozdiel od predchádzajúcich pozorovaní sme nepotvrdili perzistenciu vírusového 

genómu v peritoneálnych makrofágoch. 

MHV-60 indukoval tvorbu nádorov, pričom v bunkách nádorov perzistovala vírusová 

DNA.

Zistené výsledky korelujú so zisteniami získanými z titrácie orgánových suspenzií, ako 

aj z nepriamej imunoflurorescencie. 
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Úvod a formulácia cieľa

Rastliny majú využitie v rôznych oblastiach zahŕňajúc medicínu, výživu, nápoje, vône, 

kozmetiku, fajčenie a iné industriálne účely a tvorili základ pre takmer všetky medicínske 

terapie už od predhistorického obdobia až do devätnásteho storočia, kedy boli vynájdené 

syntetické lieky [5, 7]. Rastlinné extrakty a oleje majú široké využitie už tisícky rokov [10] aj 

vďaka tomu, že sú zdrojom prírodných antioxidantov [6]. Predpokladá sa, že syntetické 

antioxidanty, ktoré sa v súčasnosti využívajú, môžu mať negatívny vplyv na zdravie [1, 2]. 

Z tohto dôvodu sú na ich aplikáciu kladené prísnejšie nároky a je trend nahrádzať ich 

prírodnými antioxidantami [13]. Okrem dobre známych a tradične využívaných prírodných 

antioxidantov z čaju, vína, ovocia, zeleniny a korení [3, 8, 11, 14, 18, 19], bolo študovaných 

množstvo ďalších rastlinných druhov s cieľom objavenia nových antioxidantov [12]. Niektoré 

prírodné antioxidanty (napríklad rozmarín a šalvia) sú dostupné aj komerčne ako antioxidačné 

aditíva, či výživové doplnky [17].

Je dokázané, že voľné radikály zohrávajú dôležitú úlohu pri poškodzovaní tkanív 

a patologických javoch v živých organizmoch, vrátane ochorení u ľudí ako je napr. rakovina, 

neurodegeneratívne ochorenia, malária či arterioskleróza [9]. Antioxidanty môžu zohrávať 

dôležitú úlohu v prevencii týchto chorôb.

Jednou z metód na stanovenie antioxidačného účinku je metóda DPPH assay. Patrí 

medzi metódy zahŕňajúce vychytávanie voľných radikálov, ktoré sa stali populárnymi vďaka 

ich rýchlosti a senzitivite [13, 16]. Cieľom našej práce bolo stanovenie antioxidačného účinku 

extraktov z rastlín Euohorbia cyparissias a Gentiana asclepiade.

Euohorbia cyparissias (mliečik chvojkový) patrí do rodu Euphorbia, ktorý má viac 

ako 2000 druhov a patrí k jednému z najrozmanitejších rastlinných rodov na svete. 

E. cyparissias môže dosahovať výšku až 60 cm a maximálna nadmorská výška, v ktorej sa 
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vyskytuje, je 1250 m.n.m. Kvitne od apríla do augusta. Táto rastlina obsahuje aj látku 

reziniferatoxín, u ktorej bol zistený 10 000 až 100 000 násobne silnejší dráždivý účinok ako u 

kapsaicínu (pálivá zložka chilli papričiek). Mliečnik obsahuje kyselinu euforbiovú, ktorá je 

v malých dávkach (zhruba desatiny miligramu) účinným liekom pri ochoreniach dýchacieho 

traktu a mlieko sa používa aj proti bradaviciam, čí kurím okám.

Druhá rastlina, ktorú sme študovali, je Gentiana asclepiadea (horec luskáčovitý). Patrí 

do rodu Gentiana. Do tohto rodu patrí zhruba 400 druhov rastlín. G. asclepiadea dorastá do 

výšky 20 – 60 cm, niekedy až 80 cm. Kvitne od júla až do októbra. Na Slovensku patrí 

k zákonom chráneným druhom. Rastliny patriace do tohto rodu sa využívajú v tradičnej 

medicíne v mnohých krajinách a najmä v Číne. Matsukawa a kol. [15] zistili, že extrakt 

z koreňa G. triflora pri dennom podávaní inhiboval rast implantovaných tumorov u myší. 

G. asclepiadea obsahuje gentiopikrozid, ktorému je okrem iného pripisovaná schopnosť 

vychytávania voľných radikálov. Vedci dokázali, že gentiopikrozid (zložka, ktorú obsahujú 

mnohé rastliny tohto druhu), má schopnosť vychytávania voľných radikálov.

Materiál a metódy

Rastliny Euphorbia cyparissias a Gentiana asclepiadea boli zozbierané koncom 

augusta 2008 v oblasti Nízkych Tatier – juh (lúka pri hoteli Srdiečko). Zozbieraný 

a roztriedený materiál o váhe približne 60 g sme nechali usušiť pri laboratórnej teplote. 

Všetky časti rastlín sme extrahovali 5-krát ručne do 150 ml metanolu (metanolový extrakt) 

alebo do vody (vodný extrakt) pri 65 °C. Extrakty sme uskladnili v tme pri 4 °C. Pri rastline 

G. asclepiadea sme pripravili dva extrakty (z vňate a kvetu) a pri E. cyparissias jeden extrakt 

(z celej rastliny).

Schopnosť extraktov vychytávať voľné radikály sme stanovili pomocou odfarbenia 

fialovo-zafarbeného roztoku DPPH [16]. Vybrané koncentrácie extraktov (2,5%; 0,25%; 

0,05%; 0,025% a 0,005%) sme pridávali do etanolového roztoku 2,2-difenyl-1-

pikrylhydrazylu. Reakčné zmesi sme dôkladne premiešali a nechali pôsobiť 20 min v tme [4]. 

Absorbanciu výsledných roztokov sme merali pomocou spektrofotometra (SPECTRONIC, 

GENESYS 10 Bio, ELECTRON CORPORATION, Pragolab, Bratislava) pri 517 nm, 

s použitím blanku (metanol s DPPH). Zníženie absorbancie DPPH roztoku indikuje zvýšenú 

schopnosť vychytávania DPPH radikálov. Táto schopnosť je udávaná v percentách 

vychytávania DPPH radikálov, ktoré vypočítame: I% = (Ablank – Avzorka/Ablank) x 100, kde 

Ablank predstavuje absorbanciu kontrolnej zmesi, ktorá obsahuje všetky zložky, okrem 
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testovanej vzorky a Avzorka absorbanciu testovanej vzorky. Ako kontrolu sme použili kyselinu 

askorbovú. Pri každej vzorke sme absorbanciu merali štyrikrát.

Z výsledkov meraní sme pomocou počítačového program Calculsyn stanovili hodnotu 

IC5O nami sledovaných extraktov – koncentrácia, pri ktorej dochádza k vychytaniu 50 % 

voľných radikálov. 

Výsledky a diskusia

Porovnaním výsledkov z DPPH assay pri extraktoch z vňate a kvetu Gentiana 

asclepiadea (Obr. 1 - 4) sme najvyššie hodnoty vychytávania zaznamenali u 2,5 % 

koncentrácie metanolového extraktu z kvetu. Ako vyplýva z obrázkov 5 a 6, 2,5 % 

metanolový extrakt z rastliny Euphorbia cyparissias vychytal 87,88 % voľných radikálov 

v roztoku a 0,005 % extrakt vychytal až 17,25 % DPPH radikálov. Kyselina askorbová, ktorá 

slúžila ako kontrola, vykazovala pri koncentráciách 2,5 %, 0,25 %, 0,05 % a 0,025 % vysoké 

(97,6 – 97,9) percento vychytávania. Pri koncentrácii 0,005 % klesla táto hodnota na 57 %.

Obr. 1 a 2: Percento vychytávania DPPH radikálov pri jednotlivých koncentráciách metanolového a vodného 
extraktu z vňate pri Gentiana asclepiadea.

Obr. 3 a 4: Percento vychytávania DPPH radikálov pri jednotlivých koncentráciách metanolového a vodného 
extraktu z kvetu pri Gentiana asclepiadea.
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Obr. 5 a 6: Percento vychytávania DPPH radikálov pri jednotlivých koncentráciách metanolového a vodného 
extraktu pri  Euphorbia cyparissias.

Obr. 7: Percento vychytávania DPPH radikálov pri jednotlivých koncentráciách kyseliny askorbovej, ktorá 
slúžila ako kontrola.

Tab. 1: Hodnoty IC50 pre uvedené rastlinné extrakty.

G. asclepiadea

vňať

G. asclepiadea

kvet
E. cyparissias

MetOH H2O MetOH H2O MetOH H2O

IC50 (%) 0,053 0,224 0,1684 0,1075 0,0973 0,1558

Záver

Pri našom výskume sme prostredníctvom metódy DPPH assay stanovili antioxidačný 

účinok vodných a metanolových extraktov z rastlín Euphorbia cyparissias a Gentiana 

asclepiadea (vňať a kvet). 

Stanovenie antioxidačného účinku nami vybraných extraktov je len prvým krokom 

v našom projekte. Prostredníctvom ďalších metód (DNA topology assay, TUNEL assay, SCE 

– výmena sesterských chromatíd, Comet-FISH) sa budeme snažiť stanoviť potenciálny 

bioaktívny (antimutagénny/mutagénny/komutagénny; antikarcinogénny/karcinogénny) účinok 
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nami vybraných extraktov. Prípravky obsahujúce dané extrakty by sa v budúcnosti mohli 

využiť ako náhrada za syntetické liečivá pri liečbe rôznych ochorení, prípadne ako výživový 

doplnok.
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Úvod a formulácia cieľa

Endometrium maternice žien je špecializované tkanivo, ktorého morfologický vzhľad 

ako aj prítomnosť mnohých proteínov v ňom sa neustále mení. Mení sa v priebehu 

biologického veku ženy, počas menštruačného cyklu [1] a výrazne v nenádorových a v 

nádorových procesoch [2, 3]. Imunohistochemická (IHC) analýza [4] je niekedy jedným z 

rozhodujúcich faktorov stanovenia diagnózy a prognózy nádorovej choroby [5]. Patológ 

identifikáciou niektorých prognostických faktorov nádorového ochorenia uľahčuje klinickému 

lekárovi voľbu optimálnejšej liečby [3, 6].

Karcinóm endometria (CaE) je zhubný nádor pochádzajúci z epitelových žľazových 

buniek endometria. Má rôzne histologické podtypy (endometrioidný, serózny, svetlobunkový, 

a i.) so špecifickým morfologickým vzhľadom [2, 7]. Početné epidemiologické [8, 9], klinické 

[10, 11], histopatologické [2, 7, 12] a molekulovo-biologické a genetické [13, 14, 15] štúdie 

poukazujú na odlišnú patogenézu rôznych foriem tejto neoplázie. Predpokladajú sa 2 základné 

typy CaE, typ I (u žien v pre- a perimenopauze, vzniká pri hyperestrogenizme, má menej 

agresívny fenotyp) a typ II (u žien najmä v menopauze, vzniká bez hyperestrogenizmu, má 

agresívny fenotyp) [13, 14, 15, 16].

Receptor pre progesterón (PGR) [17] je proteín s molekulovou hmotnosťou 98,868 Da 

[18, 19]. Patrí k vnútrobunkovým, najmä vnútrojadrovým, steroidovým receptorom [19], do 
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nadrodiny transkripčných faktorov [19]. Sprostredkúva fyziologické efekty progesterónu [19].

PGR spolu s progesterónom hrajú centrálnu koordinačnú rolu v regulovaní reprodukčných 

udalostí spojených so založením a udržaním gravidity [19] zahrňujúc ovuláciu, vývoj žliaz 

maternice a mliečnej žľazy, tiež vývoja nádoru a neurobehaviorálneho prejavu v súvislosti s 

pohlavnou vnímavosťou [20]. Jeho vysoká expresia sa spája s niektorými bunkami, napr. 

normálne, hyperplastické a neoplastické bunky mliečnej žľazy [21], ako aj epitelové a 

myometriové bunky maternice [22].

Naša hypotéza znela, že expresia niektorých proteínov by mohla byť prvotriednym 

indikátorom bunkovej diferenciácie, proliferácie a skorým znakom ich malígnej premeny, ako 

aj ich klinického správania. Naša práca si stanovila za cieľ hodnotiť možný vzťah medzi 

morfologickým vzhľadom normálneho endometria a CaE, a medzi stupňom expresie PGR.

Materiál a metódy

60 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave, r. 1994-2008) z materníc žien (hospitalizovaných na gynekologicko-

pôrodníckych klinikách Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) získané

kyretovaním alebo hysterektómiou (pre krvácanie z maternice alebo nádor zistený 

ultrasonografiou) boli zahrnuté v štúdii. Vo formalíne fixované, do parafínu zaliate a bežnou 

histologickou technikou spracované tkanivové vzorky, klasifikované svetelným 

mikroskopom, s normálnym proliferačným endometriom (PE, 15x) (od žien vo veku 26-45 r.),

endometrioidným (EC) stupňa histologického diferencovania (grading) G1 (ECG1, 15x) a G3 

(ECG3, 15x) (31-61 r.) a svetlobunkovým (SvC, 15x) (60-86 r.) histologickým podtypom CaE 

sme vyšetrili IHC [4, 5, 23] na prítomnosť expresie proteínu PGR v jadrách epitelových 

buniek žliaz endometria. Nepriamu trojstupňovú metódu s komplexom streptavidínu a biotínu 

[24, 25] s chrenovou peroxidázou (ABC-Px) a s 3,3´-diaminobenzidínom (DAB) ako 

chromogénom [4, 5] sme použili na vizualizovanie reakčného produktu. Postup IHC techniky 

vychádzal z návodu k použitiu detekčného kitu LSAB2TM [23].

5 µm hrubé tkanivové rezy sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom 

roztoku obsahujúcom fosfátový pufor (PBS, pH 7,2) (10 min.). Na obnovenie antigénnosti 

formalínom fixovaných tkanív sme rezy predinkubovali v 0,1 mM citrátovom tlmivom 

roztoku (pH 6,2; 30 min.), potom prebehlo obnovenie antigénnosti v mikrovlnnej rúre (700 

W, 96°C) (3 x 5 min.). Rezy sme premyli 10 mM PBS (pH 7,2; 5 min.) a aktivitu endogénnej 

peroxidázy sme blokovali ponorením rezov do 0,3% H2O2 (30 min.). Primárnu monoklonovú 
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myšiu protilátku proti PGR sme riedili s PBS v pomere 1 : 50 a následne rezy inkubovali (60 

min.). Po prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 min.) sme rezy inkubovali so sekundárnou

biotínylovanou protimyšou protilátkou (30 min.). Po prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 min.) 

sme lokalizáciu protilátky detegovali vyvolaním reakčného produktu roztokom DAB v H2O2

(5 min.). Všetky inkubácie prebiehali pri izbovej teplote vo vlhkej komôrke Petriho misky. Po 

premytí rezov destilovanou H2O sme nakoniec rezy (jadrá) dofarbili Mayerovým 

hematoxylínom (H) (2 sek.), montovali do entelanu a prikryli krycím sklom. Všetky protilátky 

a chemikálie boli od firmy DakoCytomation, Glostrup, Denmark [23].

Reakcie protilátky (intenzitu) sme hodnotili svetelným mikroskopom (Nikon Eclipse 

E400, Tokyo, Japonsko) semikvantitatívne v škále: „-“ negatívne, „+/-“ nepravidelne slabo 

pozitívne, „+“ pravidelne slabo, „++“ stredne silne, „+++“ silne pozitívne. Za špecifickú sme 

považovali iba reakciu jadier buniek. Tkanivové rezy inkubované s obyčajným pufrom 

namiesto primárnej protilátky a sekundárnej protilátky sme mali ako negatívnu kontrolu.

Použité postupy (výber materiálu do súboru) zodpovedali národným a medzinárodným 

etickým štandardom (Helsinská deklarácia z roku 1964, posledná revízia z roku 2002) [26].

Výsledky a diskusia

Výsledky hodnotenia expresie proteínu PGR sú zhrnuté v tabuľke 1. Expresia PGR 

bola vysoká v PE (obr. 1). V CaE prítomnosť a množstvo PGR klesalo so stupňom 

histologického diferencovania EC (typ I CaE – s menej agresívnym fenotypom) (obr. 2). 

V SvC (typ II CaE – s agresívnym fenotypom) expresia PGR nebola prítomná (obr. 1) a 

korelovala s horším klinickým priebehom nádorovej choroby.

Obr. 1-2: Pravidelne stredne silná až silná expresia PGR v PE (ľavá časť obrázku, červenohnedo, hrubá šípka); 
neprítomnosť expresie PGR v SvC (typ II CaE) (pravá časť obrázku, tenká šípka) (obr. 1). Detekcia PGR 
v ECG1 (typ I CaE) (červenohnedo, šípka) (obr. 2). Monoklonová myšia protilátka proti PGR, ABC-Px, 
dofarbené H, originálne zväčšenie 100x (obr. 1) a 400 x (obr. 2).

1 2

PE

SvC
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Tab. 1: Prehľad reakcií protilátky proti ľudskému PGR s jadrami epitelových žľazových buniek endometria ľudí 
(Reakcia:  negatívna, / nepravidelne slabo pozitívna,  pravidelne slabo pozitívna,  stredne silne pozitívna)

Stav endometria
Reakcia protilátky proti 

PGR
Normálne proliferačné endometrium ++
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G1 (typ I) ++ až +
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G3 (typ I) +
Karcinóm endometria, svetlobunkový podtyp (typ II) -

Diskusia

Výsledky práce, ktorá je prvá tohto charakteru na Slovensku, ukazujú dobrú koreláciu 

expresie proteínu PGR s histologickým podtypom aj typom CaE a sú v zhode s inými 

publikovanými prácami, ktoré hodnotili validitu tohto znaku.

Receptor 1 (α) pre estrogén (ES1R), receptor 2 (β) pre estrogén (ES2R) a PGR hrajú

dôležitú rolu vo fyziológii normálneho endometria a pri jeho malígnej premene [27]. Vysoká 

expresia PGR sa spája s normálnymi epitelovými bunkami endometria [22]. Expresia ES1R, 

ES2R a PGR signifikantne klesá v normálnom endometriu od PE k neskorému SE [27].

Expresia ES1R postupne klesá od normálneho endometria k jeho tumorom a pri tumoroch 

klesá so stúpajúcim gradingom, od stupňa G1 k tumorom stupňa G3. Expresia ES2R sa však 

nemení [28]. PGR má heterogénnu distribúciu a vzniká v nižších stupňoch CaE [29].

Dahmoun et al. [30] zistili v tumoroch heterogénnu distribúciu PGR. V tumoroch stupňa G1 

a G2, ale nie G3, zistili vysokú expresiu PGR. Ich výsledky korešpondujú s našimi zisteniami, 

kde expresia PGR v CaE sa rôznou mierou odlišovala. V ECG3 došlo k poklesu expresie 

PGR. Naše výsledky podporujú nálezy iných autorov [14, 15, 31, 32], ktorí naznačujú, že EC 

často tvoria PGR, zatiaľ čo SvC skoro nikdy nemajú PGR. Vo väčšine štúdií je prítomnosť 

a množstvo steroidových receptorov úmerné histologickej diferenciácii nádoru, FIGO 

(International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) štádiu rozsahu anatomického 

šírenia sa nádorovej choroby a prežitiu žien s CaE [33, 34], čo korešponduje s našim nálezom.

Niektorí [35] tvrdia, že prítomnosť PGR neprognostikuje prežitie žien s CaE. Ehrlich et al. 

[36] dokázali, že prežitie žien s FIGO štádiom nádorovej choroby I a II (nádor obmedzený na 

telo a krček maternice) sa neviaže na PGR. Avšak v štúdii používajúcej multivariantnú 

analýzu, PGR zostáva významným faktorom prognózy prežitia žien s CaE [37].

Záver

Expresia PGR je významným znakom prognózy vývoja CaE. Jeho hodnotenie 
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pomocou IHC je dôležitým faktorom s implikáciou pre klinickú prax, s dopadom na liečbu 

žien s CaE. V CaE dochádza k poklesu expresie PGR, pričom stupeň expresie PGR v EC (typ 

I CaE) je nepriamo úmerný jeho stupňu histologického diferencovania. V SvC (typ II CaE) 

nedochádza k expresii tohto receptora, čo koreluje s horším klinickým správaním sa tumoru.
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Úvod a formulácia cieľa

V novembri 1976 sa podarilo izolovať myšací herpetický vírus (MHV) z dvoch 

druhov drobných myšovitých hlodavcov odchytených v Rovinke pri Bratislave. Z 

Clethrionomys glareolus (hrdziak hôrny, Microtidae) boli izolované MHV-68, MHV-60 

a MHV-72 a z Apodemus flavicollis (ryšavka žltohrdlá, Muridae) sa izolovali MHV-76 a 

MHV-78 [1]. O osem rokov neskôr k týmto izolátom pribudol ďalší, získaný na Šumave 

v Čechách [4]. 

Herpetické vírusy predstavujú veľkú skupinu ubikvitárne rozšírených obalených 

vírusov, v ktorej je do dnešnej doby známych približne 120 zástupcov. Do čeľade 

Herpesviridae sa zaraďujú vírusy, ktoré sa vyznačujú spoločnou štruktúrou viriónov a 

biologickými vlastnosťami. Zaradenie do jednotlivých podčeľadí je podmienené okruhom 

hostiteľov, genómom, dĺžkou reprodukčného cyklu a miestom latencie [11].

Analýza genómu MHV-68 metódami molekulárnej biológie poukázala na príbuznosť  

a homológiu viacerých génov MHV so zástupcami podčeľade Gammaherpevirinae a preto 

bol MHV-68 aj všetky jeho izoláty zaradené medzi gamaherpesvírusy, konkrétne do rodu 

Rhadinovirus [9]. Viaceré časti genómu sú kolineárne s genómom vírusu Epsteina a Barrovej

(HHV-4), Kaposiho sarkómu (HHV-8) a herpesvírusu Saimiri. Nakoľko možnosť štúdia 

ľudských herpesvírusov je obmedzená ich úzkym hostiteľským okruhom, myšací herpetický 

vírus sa stal vhodným modelom pre výskum imunologických, patogenetických 

a molekulárno-biologických vlastností gamaherpesvírusov v ich prirodzenom hostiteľovi [9, 

10].

MHV-72 bol izolovaný z Clethrionomys glareolus a všetky jeho gény sú na 94 - 99% 

identické s prototypovým kmeňom. Od MHV-68 sa najmarkantnejšie líši deléciou 7000 bp na 

ľavej strane genómu, ktorá   predstavuje gény M1, M2, M3 a osem vírusom kódovaných
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tRNA [7]. Vírus sa po intranazálnej infekcií šíri z pľúc hematogénnou cestou do týmusu, 

sleziny, lymfatických uzlín a kostnej drene. Počas akútnej aj chronickej infekcie sa v krvi 

infikovaných myší objavili atypické lymfocyty, podobné takým aké sa objavujú v krvi 

pacientov infikovaných vírusom Epsteina a Barrovej. Dlhodobá infekcia bola spojená s 

lymfoproliferáciami a tvorbou nádorov [5, 6]. V genóme klonu  MHV-72 h3.7 sa nachádza na 

rozdiel od pôvodného MHV-72 aj M3 gén [8]. Tento gén kóduje sekretovaný chemokíny

viažúci receptor, ktorý je schopný s vysokou afinitou viazať myšie aj ľudské chemokíny [3].

Cieľom našej práce bolo porovnať priebeh chronickej infekcie BALB/c myší 

infikovaných klonom MHV-72 h3.7 s infekciou pôvodným izolátom MHV-72 a sledovať 

zmeny vyplývajúce z prítomnosti či neprítomnosti M3 génu.

Materiál a metódy

MHV-72 klon h3.7: klon lymfotropného myšacieho herpetického vírusu bol 

poskytnutý z laboratória RNDr. M. Kúdelovej, DrSc., VÚ SAV. Vírus bol 3-krát plakovo 

purifikovaný a pasážovaný na NMuMG bunkách.

BALB/c myš: inbredná línia bielych laboratórnych myší, 4-6 týždňové samice z 

chovnej stanice MAT consulting.

Titrácia vírusu: kvantitatívne stanovenie biologickej aktivity vírusu sa určovalo

desiatkovým riedením. Infekčný titer bol vyjadrený ako najvyššie riedenie vírusu, ktoré 

spôsobuje vznik cytopatického efektu (CPE) v 50 % infikovaných bunkových kultúr.

Infekcia myší: 4-6 týždňové samičky BALB/c myší boli po krátkej narkotizácii 

dietyléterom intranazálne infikované klonom MHV-72 h3.7.

Odber a spracovanie materiálu: krv sme odoberali zo sinus orbitalis Pasteurovou 

pipetou do heparínu, ktorý má protizrážanlivý účinok na krv.

Zhotovenie a farbenie krvných náterov: krvné nátery sa farbili May-Grünwaldovým 

roztokom počas 10 minút a potom roztokom Giemsa-Romanowského počas 15 minút (pri 

izbovej teplote). Zafarbený náter bol vyhodnotený pod mikroskopom s použitím imerzného 

oleja a objektívu so 100 násobným zväčšením. 

Počítanie leukocytov: do 475 µl Türkovho roztoku sa pridalo 25 µl heparinizovanej 

krvi, po 10 minutách pri izbovej teplote sa zafarbené leukocyty počítajú v 50 malých 

štvorcoch Bürkerovej komôrky. Zistený údaj sa násobí 100-krát a výsledok predstavuje počet 

leukocytov v 1 µl krvi.

Vírusneutralizačný test: VNT je založený na princípe neutralizácie vírusu pridaním 

špecifického imúnneho séra, ktoré obsahuje protilátky voči vírusu. Použili sme metódu 
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riedenia vyšetrovaného séra s pridaním konštantného možstva vírusu. Za vírusneutralizačný 

titer sme považovali posledné riedenie séra, ktoré bolo schopné zabrániť CPE.

Výsledky a diskusia

Cieľom našej experimentálnej práce bolo preštudovať patogenézu chronickej infekcie 

MHV-72 klonu h3.7 a porovnať ju s priebehom infekcie u MHV-72, ktorý má na rozdiel od 

klonu h3.7 deléciu v M3 géne, so snahou o objasnenie úlohy M3 génu na infekciu in vivo.

Dvadsaťštyri 4-6 týždňových samičiek BALB/c myší bolo infikovaných vírusom 

MHV-72 klonom h3.7, dávkou 2 x 104 vírusových častíc v objeme 20 µl/myš. Ako kontrolu 

sme použili 6 rovnako starých samičiek BALB/c myší. V priebehu experimentu sme 

nezaznamenali klinické prejavy ochorenia. Na rozdiel od infekcie MHV-72 [5], počas ktorej 

bola pozorovaná splenomegália, sme nezaznamenali výraznejšie zväčšenie sleziny.

Obr. 1: Počet leukocytov počas chronickej infekcie klonom MHV-72 h3.7. Os x predstavuje týždne po infekcii, 
os y  počet leukocytov v 1 µl krvi

Priebeh chronickej infekcie sme sledovali v 12., 14., 16., 18., 20. a 22. týždni po 

infekcii (tpi), pričom počas každého intervalu sa odobrali vždy štyri myši infikované MHV-

72 h3.7 a jedna kontrolná myš. Z nich bola získaná krv, peritoneálne makrofágy a viaceré 

orgány (týmus, srdce, pečeň, slezina, obličky, kostná dreň, lymfatické uzliny, mliečne žľazy, 

mozog, pľúca, tenké črevo) na ďalšie preskúmanie. Klasickou titráciou sme testovali odobraté 

orgány na prítomnosť vírusu a zisťovali výšku infekčného titra. Počas chronickej fázy 

infekcie sa vírus dal pravidelne detegovať v peritoneálnych makrofágoch, týmuse, slezine 

a na rozdiel od infekcie MHV-72, aj v obličkách. V niekoľkých prípadoch sme zistili vírus aj 
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v lymfatických uzlinách, mozgu a tenkom čreve. Maximálny titer vírusu – 101 – bol teda 10-

krát nižší ako v prípade akútnej infekcie [2]. Kým MHV-72 sa počas osemmesačného 

sledovania vyskytol aj v kostnej dreni, MHV-72 h3.7 nebol v tomto orgáne detegovaný [5]. 

Je zaujímavé, že chronická infekcia MHV-72 h3.7 bola sprevádzaná iba miernou 

leukocytózou a jedine na 20. tpi sme zaznamenali výraznejší nárast počtu leukocytov (graf 1), 

nakoľko dlhodobá infekcia MHV-72 vyvolala leukémiu s počtom leukocytov od 30 000 do 

200 000/µl krvi [6].

Ďalším pozoruhodným výsledkom je rozdielnosť diferenciálneho krvného obrazu 

oboch infekcii. Podobne ako následkom infekcie vírusom Epsteina a Barrovej, tak aj 

v prípade infekcie MHV sa objavujú v krvi atypické formy lymfocytov. Na rozdiel od 

dlhodobej infekcie MHV-72, kedy počet atypických lymfocytov v DKO dosiahol až 84% [6], 

ako je to zobrazené na grafe 2, počas chronickej infekcie MHV-72 klonom h3.7 sme 

zaznamenali 12-krát nižší počet atypických lymfocytov (na 18. tpi). Percentuálne zastúpenie 

týchto atypických foriem lymfocytov počas chronickej infekcie bolo len o niečo nižšie ako 

počas akútnej infekcie (9%) [2].

Obr. 2: Percentuálne zastúpenie atypických lymfocytov  v DKO počas  chronickej  infekcie klonom MHV-72 
h3.7. Os x predstavuje dni po infekcii, os y percento atypických  leukocytov.

Vírusneutralizačným testom sme dokazovali prítomnosť neutralizačných protilátok 

voči MHV-72 h3.7 v sére infikovaných myší. Maximálny titer protilátok v priebehu infekcie 

MHV-72 bol zaznamenaný po 12. tpi (512), avšak následkom infekcie klonom h3.7 sme 

zistili najvyšší titer vírusneutralizačných protilátok neskôr, na 18. tpi (a to len 128) [5].
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Záver

Naše výsledky dokazujú podobný priebeh chronickej infekcie oboma klonmi - MHV-

72 aj MHV-72 h3.7. Výraznejší rozdiel sme zistili v dvanásťnásobnom poklese 

percentuálneho zastúpenia atypických lymfocytov a v miernej leukocytóze. Ďalej sme 

detegovali prítomnosť vírusu v obličkách a tenkom čreve, ale nezaznamenali sme jeho výskyt 

v kostnej dreni. V porovnaní s akútnou infekciou vykazovala chronická infekcia MHV-72 

klonu nižšie titre vírusneutralizačných protilátok, nižšie titre vírusu v jednotlivých orgánoch 

a menšie zastúpenie atypických lymfocytov v krvi.
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Šťúriky (Pseudoscorpiones) čeľadí Chthoniidae a Neobisiidae jaskýň 

a ich vchodov na Slovensku
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Úvod a formulácia cieľa

Charakteristickou zložkou európskej jaskynnej fauny sú šťúriky čeľadí Chthoniidae a 

Neobisiidae. Vzťah k ekologickým faktorom jaskynného prostredia je u nich vyjadrený 

rôznym stupňom vývinu troglomorfizmov. Niektoré sú na jaskynný život málo 

špecializované, bývajú zistené v okolí vchodov jaskýň a priepastí, a v podstate predstavujú

príslušníkov epigeickej alebo edafickej fauny. Naopak sú známe druhy vyskytujúce sa výlučne 

v jaskyniach, kde prekonávajú celý svoj životný cyklus. Ide o eutroglobiontné formy s vysoko 

vyvinutými troglomorfizmami - depigmentácia tela, redukcia zrakových orgánov, 

predlžovanie telesných príveskov (nohy, pedipalpy), pričom sa stávajú aj štíhlejšími [9, 10]. 

Z hľadiska determinácie a vyhodnotenia taxonomického postavenia sú najkomplikovanejšími 

šťúriky s menej vyvinutými troglomorfizmami označované ako prechodné formy medzi 

pravými jaskynnými druhmi a druhmi žijúcimi v pôde.

Najviac preskúmaným šťúrikom čeľade Neobisiidae z jaskýň a priepastí Slovenska je 

eutroglobiontný druh Neobisium (Blothrus) slovacum Gulička, 1977. Viacerí autori venovali 

pozornosť jeho morfológii a rozšíreniu [3, 6, 7, 8, 9]. Z jaskýň a ich vchodov Čiernej hory 

bolo študovaných niekoľko druhov čeľade Neobisiidae, ktoré možno charakterizovať ako 

epigeické [13]. Zároveň bola pozornosť venovaná aj druhom s menej výraznými 

troglomorfizmami, ktoré boli zaradené do samostatných bližšie neidentifikovaných druhov [4, 

12, 18]. Z jaskýň a ich vchodov Slovenska sa podarilo z čeľade Chthoniidae zaznamenať len 

dva druhy - Chthonius ischnocheles (Hermann, 1804) [13] a Chthonius tenuis L. Koch, 1873 

[16]. Determináciu ostatných šťúrikov komplikoval malý počet a nedostatočný opis 

zaznamenaných jedincov, a tak boli len približne určené. Príkladom je nález druhu Chthonius

cf. ressli v Klenbovej jaskyni Čiernej hory [16, 17].
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Cieľom práce bolo zistiť druhové zloženie šťúrikov čeľadí Chthoniidae a Neobisiidae 

z jaskýň a ich vchodov Slovenska na základe podrobnej morfologickej a morfometrickej 

analýzy šťúrikov a štúdia ich chaetotaxie. Zároveň upozorniť na determinačné znaky, ktoré 

vedú k ich spoľahlivej identifikácii.

Materiál a metódy

Získaný bol materiál šťúrikov zbieraný viacerými metódami - individuálnym zberom, 

preosevom lístia a dreva a metódou formalínových zemných pascí z jaskýň a priepastí Cerovej 

vrchoviny a Slovenského krasu. Prehľad lokalít spolu s údajmi o materiáli šťúrikov sa 

nachádza v nižšie uvedenom zozname zberov (tab.1).

Tab. 1: Zoznam zberov šťúrikov z jaskýň a priepastí Slovenska.

lokalita kód štvorca DFS dátum zberu a zberateľ metodika zberu

Ebeckého jaskyňa

(Cerová vrchovina) 7788

3. 10. 2007

P. Fenďa

preosev hrabanky

a humusu z vchodu

Nyáriho jaskyňa

(Cerová vrchovina) 7885

15. 4. 2008

V. Papáč

extrakcia lístia a dreva 

z kamenitej sute

Nyáriho jaskyňa

(Cerová vrchovina) 7885

2. 10. 2008

V. Papáč

formalínová zemná 

pasca v kamenitej suti

Stĺpová jaskyňa

(Cerová vrchovina) 7785

10. 11. 2006

V. Papáč

extrakcia lístia a dreva 

z kamenitej sute

Stĺpová jaskyňa

(Cerová vrchovina) 7785

3. 10. 2007

P. Fenďa

preosev hrabanky

a humusu z vchodu

Šingliarova priepasť 

(Slovenský kras) 7388

11. 10. 2003

A. Mock

individuálny zber na 

stenách

Majkova jaskyňa 

(Slovenský kras) 7498

5. 3. 1998

Ľ. Kováč

extrakcia opadu 

a humusu

Všetky jedince, vrátane nymfálnych štádií, boli spracované na trvalé mikroskopické 

preparáty s použitím zalievacieho média Liquido de Swan. Pre lepšiu determináciu, 

porovnanie znakov a presnejšie merania boli všetkým jedincom z ľavej strany tela oddelené 

končatiny. Jednotlivé články tela a končatiny boli fotografované a následne zmerané na 
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binokulárnej lupe pomocou programu AxioVision 40LE v. 4.5. Na determináciu boli použité 

viaceré práce [1, 2, 15], systém a názvoslovie je podľa práce [11].

Výsledky a diskusia

Celkovo bolo získaných 50 jedincov šťúrikov patriacich ku 6 druhom. Čeľaď 

Chthoniidae reprezentovali 2 rody, rod Chthonius C. L. Koch, 1843 zastúpený dvoma druhmi 

- Chthonius (Chthonius) diophthalmus Daday, 1888 a Chthonius (Chthonius) hungaricus

Mahnert, 1980. Do rodu Mundochthonius Chamberlin, 1929 patril druh Mundochthonius 

carpaticus Rafalski, 1948. Čeľaď Neobisiidae reprezentovali tri druhy, jeden patriaci do 

podrodu Neobisium (Blothrus) Schiödte, 1847 - Neobisium (Blothrus) slovacum Gulička, 

1977 a dva patriace do podrodu Neobisium (Neobisium) Chamberlin, 1930 - Neobisium

(Neobisium) carcinoides (Hermann, 1804) a Neobisium (Neobisium) sylvaticum (C. L. Koch, 

1835). Druh Neobisium slovacum je jediným doteraz nájdeným eutroglobiontným šťúrikom na 

Slovensku. Druhy N. carcinoides a N. sylvaticum sú skôr druhmi epigeickými, vyskytujúcimi 

sa v hrabanke vo vchodoch jaskýň a ich okolí. Druhy Chthonius diophthalmus a 

Mundochthonius carpaticus boli prvýkrát nájdené v prostredí jaskýň na Slovensku. Šťúrik 

Chthonius hungaricus predstavuje prvonález pre územie Slovenska, súčasne bol v tomto 

období nájdený v hrabanke viacerých lokalít Cerovej vrchoviny. To uľahčilo determináciu aj 

zo Stĺpovej jaskyne Cerovej vrchoviny, keďže tu boli zaznamenané len nymfálne štádia.

Celkovo bolo najviac druhov nájdených v Stĺpovej jaskyni v Cerovej vrchoviny preosevom 

hrabanky a humusu v jej vchode (4 druhy).

Čeľaď Chthoniidae: Boli zaznamenané 2 samice šťúrika Ch. diophthalmus z kamenitej 

sute Nyáriho jaskyne. Na Slovensku bol doteraz tento druh nájdený len v hrabanke a pôde. Po 

morfometrickej analýze a štúdiu chaetotaxie som stanovila znaky na spoľahlivú determináciu 

dospelých jedincov druhu - 1. pár očí je malý, 2. redukovaný na svetlocitlivé škvrny, epistóm 

v podobe ozubeného predného okraja, 20-22 bŕv na karapaxe (moje jedince 20), prítomnosť 4 

bŕv na prednom okraji karapaxu, prítomnosť 4 bŕv na zadnom okraji karapaxu - 2 dlhé a 2 

krátke, prvé 4 abdominálne tergity po 4 brvy a ostatné po 6, ozubenie pevného prstu pedipálp 

(zuby väčšie špicaté a zreteľne oddelene stojace), prsty pedipalpy nerovnako dlhé, dĺžka 

stehna pedipalpy – mnou zaznamenané jedince: 0,57-0,59 mm, dĺžka prstu pedipalpy 0,55-

0,57 mm (mnou zaznamenané jedince dlhší: 0,59-0,60 mm).

Zistila som výskyt 1 tritonymfa a 3 deutonymfy druhu Ch. hungaricus vo vchode 

Stĺpovej jaskyne. Jeho výskyt v Cerovej vrchovine je veľmi významný, keďže ide len o druhý 
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známy nález na svete, doteraz bol nájdený len v Maďarsku v NP Hortobágy [14]. Keďže boli 

súčasne nájdené aj dospelé jedince na iných lokalitách Cerovej vrchoviny, stanovila som 

znaky dôležité pri determinácii tohto druhu - 4 malé oči (moje jedince: častá redukcia 2. páru), 

epistóm v podobe ozubeného predného okraja, 18 bŕv na karapaxe, prítomnosť 4 bŕv na 

prednom okraji karapaxu, prítomnosť 2 dlhých bŕv na zadnom okraji karapaxu, prvé 4 

abdominálne tergity po 4 brvy a rovnako aj 10. tergit, ostatné tergity po 6, ozubenie pevného 

prstu pedipálp (zuby väčšie špicaté a zreteľne oddelene stojace), prsty pedipalpy nerovnako 

dlhé, dĺžka stehna pedipalpy 0,42-0,48 mm (moje jedince: 0,42-0,44 mm), dĺžka prstu 

pedipalpy 0,44-0,49 mm (moje jedince: 0,43-0,46 mm).

Z rodu Mundochthonius bolo zaznamenaných 9 jedincov druhu M. carpaticus - 6 

z vchodu Stĺpovej jaskyne (1 ♂, 4 tritonymfy, 1 deutonymfa) a 3 z hrabanky pred vchodom 

Majkovej jaskyne (1 ♀, 1 tritonymfa, 1 deutonymfa). Na rozdiel od príslušníkov rodu 

Chthonius sa u neho nachádzajú koxálne tŕne len na koxách 2. páru nôh (rod Chthonius - na 2. 

aj 3. páre). Jediný druh, s ktorým sa dá pomýliť je M. styriacus Beier, 1971, ale ten nemá oči 

(M. carpaticus má 4, aj keď zadný pár býva redukovaný) a počet zubov na prstoch pedipálp je 

okolo 40 (M. carpaticus má okolo 50). U jedincov z Majkovej jaskyne nie je zreteľne vidieť 

ani jeden pár očí, ale počet zubov sa nezhoduje s druhom M. styriacus, preto ostali 

determinované ako M. carpaticus.

Čeľaď Neobisiidae: Druh Neobisium slovacum bol opísaný zo Starej Brzotínskej 

jaskyne zo Slovenského krasu [8, 9]. Nález uvedeného druhu predstavoval významný

zoogeografický a biospeleologický fenomén. Bol prvým eutroglobiontným šťúrikom 

neobisioidného komplexu druhov zisteným v Západných Karpatoch, a zároveň predstavoval 

najsevernejší dovtedy známy výskyt eutroglobiontného šťúrika v Európe. V súčasnosti je 

známy z 10 jaskýň a priepastí Slovenského krasu [7]. Pre druh je typická určitá 

medzipopulačná ale aj vnútropopulačná variabilita v niektorých morfometrických znakoch 

a v chaetotaxii niektorých častí tela. Vzniká pravdepodobne v dôsledku vzájomnej 

izolovanosti jednotlivých populácii z rôznych lokalít [5]. Celkovo som zaznamenala výskyt 2 

samíc, 1 samca a 1 deutonymfy zo Šingliarovej priepasti v Slovenskom krase získaných 

individuálnym zberom zo steny priepasti. Všetky jedince mali vysoký stupeň vyvinutých 

troglomorfizmov - depigmentácia tela, redukcia zrakových orgánov, predlžovanie telesných 

príveskov. Po morfometrickej analýze a štúdiu chaetotaxie som stanovila znaky na spoľahlivú 

determináciu dospelých jedincov druhu - absencia očí, absencia epistómu, prítomnosť 4 bŕv 

na prednom okraji karapaxu, prítomnosť 4 bŕv na zadnom okraji karapaxu (výnimka 5), 
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prítomnosť 5 bŕv na základnom článku chelicér, konfigurácia trichobotrií na prstoch pedipálp

(brva ist pevného prstu sa nachádza distálne od stredu), ozubenie pevného prstu pedipálp 

(vyše 100 zubov, husto vedľa seba, striedanie veľkých a malých zubov), dĺžka stehna 

pedipalpy 1,52-1,95 mm (moje jedince: 1,79-1,87 mm), dĺžka prstu pedipalpy 1,65-2,11 mm 

(2,08 mm).

Celkovo bolo zaznamenaných 29 jedincov šťúrika N. carcinoides - 7 jedincov 

v Ebeckého jaskyni (1 ♀, 1 ♂, 5 tritonýmf), 20 jedincov v Stĺpovej jaskyni (1 ♀, 1 ♂, 9 

deutonýmf, 9 protonýmf) a 2 jedince v Majkovej jaskyni (1 ♀, 1 deutonymfa). Všetky boli 

zbierané vo vchodoch jaskýň alebo ich okolí preosevom a extrakciou hrabanky, lístia a dreva.

Bol nájdený 1 samec a 1 protonymfa druhu N. sylvaticum v hrabanke a humuse Stĺpovej 

jaskyne. Oba druhy sa vyskytujú bežne v hrabanke a pôde, čomu zodpovedajú moje údaje a aj 

údaje z literatúry, kedy boli nájdené len vo vchodoch jaskýň a ich okolí [4, 13]. Po 

morfometrickej analýze a štúdiu chaetotaxie som stanovila znaky na spoľahlivú determináciu 

dospelých jedincov oboch druhov. Druh N. carcinoides - prítomnosť 4 očí, absencia epistómu 

(max. malý hrbolček), prítomnosť 4 bŕv na prednom okraji karapaxu, prítomnosť 4-6 bŕv na 

zadnom okraji karapaxu (moje jedince: 5), prítomnosť 7 bŕv na základnom článku chelicér, 

konfigurácia trichobotrií na prstoch pedipálp (brva ist pevného prstu sa nachádza distálne od 

stredu), ozubenie pevného prstu pedipálp (zuby husto vedľa seba, striedanie veľkých a malých 

zubov), dĺžka stehna pedipalpy 0,67-0,86 mm (moje jedince: 0,72-0,83 mm), dĺžka prstu 

pedipalpy 0,77-0,98 mm (0,80-0,91 mm).

Druh N. sylvaticum - prítomnosť 4 očí, výrazný podlhovastý epistóm, prítomnosť 4 bŕv 

na prednom okraji karapaxu, prítomnosť 6-10 bŕv na zadnom okraji karapaxu (môj jedinec: 

9), prítomnosť 7 bŕv na základnom článku chelicér, konfigurácia trichobotrií na prstoch 

pedipálp (brva ist pevného prstu sa nachádza ďaleko proximálne od stredu), ozubenie pevného

prstu pedipálp (zuby husto vedľa seba, rovnakej veľkosti), dĺžka stehna pedipalpy 1,15-1,47

mm (môj jedinec: 1,16 mm), dĺžka prstu pedipalpy 0,90-1,17 mm (0,99 mm).

Záver

Z jaskýň a ich vchodov bolo celkovo získaných 50 jedincov šťúrikov patriacich ku 6 

druhom z 2 čeľadí. Druh Neobisium slovacum bol jediným eutroglobiontným šťúrikom, druhy 

N. carcinoides a N. sylvaticum sa vyskytovali v hrabanke vo vchodoch jaskýň a ich okolí. 

Šťúriky Chthonius diophthalmus a Mundochthonius carpaticus som prvýkrát zistila

v prostredí jaskýň na Slovensku a druh Chthonius hungaricus predstavuje prvonález pre 
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územie Slovenska. Na základe morfologickej a morfometrickej analýzy šťúrikov a štúdia ich 

chaetotaxie som poukázala na determinačné znaky, ktoré vedú k spoľahlivej identifikácii 

zaznamenaných druhov.
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Úvod a formulácia cieľa

Lokality v okolí riek, potokov, jazier, močiarov, rašelinísk a mokradí predstavujú 

ohrozené a vysoko energeticky produktívne ekosystémy nevyhnutné pre mnohé vodné 

živočíchy a vzácne druhy rastlín. Tieto biotopy sa často stávajú fragmentami pôvodných 

vodných ekosystémov vo výrazne pretvorenej a človekom intenzívne využívanej krajine. Malé 

vodné plochy majú v poľnohospodárskej krajine veľký význam pre ochranu mnohých druhov 

živočíchov, najmä vodných vtákov.

Mokrade svojim špecifickým charakterom a rôznorodosťou majú v krajinnom 

prostredí unikátne a nezastupiteľné miesto. V minulosti často predstavovali významné zdroje 

ľudskej obživy (rybolov, poľovníctvo a i.). V súčasnosti sú mokrade v globálnom meradle 

vystavené vplyvu najrozmanitejších ľudských aktivít. Sú ohrozované eutrofizáciou 

a znečisťovaním, vodohospodárskymi úpravami, reguláciou vodných tokov a zánikom 

korytotvornej činnosti.

Takmer polovica európskych vtákov je viac alebo menej viazaná na mokraďové 

a vodné biotopy. Sledovanie územia v oblasti sútoku Nitry a Žitavy prebieha od r. 1973 až 

dodnes. Medzi prvých autorov, ktorí vo svojej práci všeobecne pojednávajú o výskyte 

a hniezdení jednotlivých druhov vtákov na nive riek Žitava a Nitra (oblasť medzi Nitrou 

a Novými Zámkami) patrí NAGY-CHRENÓCZY (1904) [4].  Na Alúviu Žitavy bolo koncom 80. 

rokov minulého storočia identifikovaných 76 druhov vtákov, medzi nimi ako vzácne boli 

zistené: Ardea cinerea, Remiz pendulinus, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Riparia 

riparia, Anas acuta, Circus aeruginosus, Charadrius dubius, Locustella fluviatilis a

Acrocephalus schoenobaenus [7]. Od konca novembra roku 2005 do novembra roku 2006 

bolo na území alúvia rieky Žitava uskutočnených 25 kontrolných návštev, počas ktorých sa 

zistilo spolu 90 druhov vtákov, z toho bolo 70 druhov hniezdičov [1]. Od začiatku septembra 

do konca decembra 2007 bolo na území PR Alúvium Žitavy uskutočnených 19 kontrolných 
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návštev, počas ktorých sa zaznamenalo spolu 78 druhov vtákov [2]. V roku 2008 tu bolo 

prvýkrát zaznamenané hniezdenie husi divej (Anser anser)[3].

V oblasti Alúvia Nitry medzi Lándorom a sútokom so Žitavou bol realizovaný 

ornitologický výskum až koncom 80. rokov minulého storočia, počas ktorého bolo zistených 

70 druhov vtákov, napr. Remiz pendulinus, Nycticorax nycticorax, Ardea cinerea, Buteo 

buteo, Circus aeruginosus [7]. V hniezdnom období rokov 1997 a 1998 bolo v biotope 

medzihrádzového priestoru rieky Nitra pri Martovciach spolu zaznamenaných 78 druhov 

vtákov, z toho 57 hniezdičov [5]. Od konca septembra až do konca roka 2007 sa na lokalite 

Alúvium Nitry v oblasti sútoku Nitry so Žitavou zistilo 60 druhov vtákov [2].

Cieľom práce je porovnať zloženie ornitocenóz na dvoch blízko seba sa 

nachádzajúcich lokalitách.

Materiál a metódy

Opis lokality:

Oblasť sútoku Nitry a Žitavy, vrátane ich starého koryta, patrí medzi významné 

ornitologické lokality. Nachádzajú sa na okraji plochej Podunajskej nížiny, ktorá sa vyznačuje 

hustou riečnou sieťou (rieky Dunaj, Váh, Nitra a Žitava), ale i sústavou živých a mŕtvych 

ramien, ktoré dotvárajú charakteristický výzor krajiny. Táto oblasť je bohatá na rozsiahle 

močaristé územia, mŕtve ramená, kanály a otvorené vodné plochy. 

Prvá lokalita, SKUEV 0155 Alúvium Nitry, predstavuje úsek rieky Nitry pri obci 

Martovce s výmerou 408,19 ha a rozprestiera sa v medzihrádzovom priestore starého koryta 

rieky Nitry, ktoré tvorí odstavené koryto s pomaly tečúcou vodou [7]. Lokalitu tvoria oráčinou 

obklopené vŕbové a topoľové lesy. Vplyvom veľkej rozlohy územia bola skúmaná iba časť 

s rozlohou cca 33 ha. 

Druhá lokalita sa nachádza oblasti súčasného vyústenia rieky Žitavy do Nitry a v roku 

1993 tu bola vyhlásená Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy na ochranu mokraďových 

biotopov a vodného vtáctva. Výmera tejto lokality je 32,53 ha. Územie leží 

v medzihrádzovom priestore rieky Žitavy, od jej terajšieho vyústenia do Nitry až po začiatok 

obce Veľký Vék. Zastúpená je tu vegetácia vodná, močiarna, trsťovitá a ostricovitá, lužné 

lesné porasty a vlhké lúky sa vyskytujú v oblasti hrádze [7]. Súčasťou tejto prírodnej 

rezervácie je navrhované územie európskeho významu SKUEV 0159 Alúvium Žitavy.

Použitá metóda:

Počas celého roka bola použitá na výskum ornitocenóz pásová metóda (belt transects) 
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práve pre líniový charakter skúmaných lokalít a v priebehu hniezdneho obdobia bola táto 

metóda doplnená metódou mapovania hniezdnych okrskov [6].

Kontrolu biotopu som vykonávala cca každých 10 dní počas celého roka. Sčítavanie 

vtákov na oboch lokalitách som uskutočňovala v ranných a dopoludňajších hodinách, ale 

v hniezdnom období i vo večerných hodinách kvôli identifikácii výskytu nočných 

a súmračných druhov (napr. sovy, chriaštele).

Výsledky a diskusia

Počas roka 2008 som na území PR Alúvium Žitavy realizovala 37 kontrolných 

návštev, počas ktorých som zaznamenala 9 vtáčích druhov, z toho bolo 41 druhov hniezdičov 

(41,41 %) a 28 druhov predpokladaných hniezdičov (28,28 %). Na území SKUEV 0155

Alúvium Nitry som počas roka 2008 uskutočnila 37 kontrolných návštev, počas ktorých som 

zistila 88 druhov vtákov, z toho bolo 31 druhov hniezdičov (35,23 %) a 33 druhov 

predpokladaných hniezdičov (37,5 %). Počet druhov, ktoré sa vyskytli počas roka 2008 na 

obidvoch lokalitách, bol 85. 

Počas predhniezdneho obdobia (od začiatku januára do prvej polovice marca) bolo 

vykonaných 8 kontrolných návštev na obidvoch lokalitách, počas ktorých sa zistilo 56 druhov 

vtákov na území PR Alúvium Žitavy a 43 druhov vtákov na území SKUEV 0155 Alúvium 

Nitry. Až 38 druhov bolo zaznamenaných počas predhniezdneho obdobia na obidvoch 

lokalitách.

Počas 14 kontrolných návštev v priebehu hniezdneho obdobia (od druhej polovice 

marca do konca júla) bolo zistených 85 druhov vtákov na území PR Alúvium Žitavy a 71 

druhov vtákov na území SKUEV 0155 Alúvium Nitry. Počas hniezdneho obdobia sa až 70 

druhov vtákov vyskytovalo na oboch lokalitách, z ktorých 26 druhov predstavovalo 

spoločných hniezdičov (tab.1), okrem vrabca poľného (Passer montanus). U tohto druhu 

neboli zaznamenávané hniezdne okrsky z dôvodu koloniálneho spôsobu života. V tejto 

tabuľke je uvedený i počet hniezdnych okrskov počas roka 2008 pre obidve lokality zvlášť, 

ktorý bol zistený metódou mapovania hniezdnych okrskov. Z tabuľky vyplýva, že na území 

SKUEV 0155 Alúvium Nitry bol zistený nižší počet vtáčích druhov viazaných na trstinové 

biotopy (napr. Acrocephalus arundinaceus, Emberiza schoeniclus, Circus aeruginosus) a to 

z dôvodu výskytu trstinových zárastov prevažne na ľavom brehu rieky Nitry, kým na rieke 

Žitava sa tiahnu trstinové zárasty po oboch stranách rieky. Naopak vyšší výskyt vtáčích 

druhov viazaných na stromovú vegetáciu bol zaznamenaný na území SKUEV 0155 Alúvium 
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Nitry (napr. Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla), pretože tu prevažuje stromová 

vegetácia.

Počas pohniezdneho obdobia (od začiatku augusta do konca decembra) bolo 

uskutočnených 15 kontrolných návštev, počas ktorých bolo zaznamenaných 81 vtáčích druhov 

na území PR Alúvium Žitavy a 74 vtáčích druhov na území SKUEV 0155 Alúvium Nitry. Až 

66 vtáčích druhov bolo zaznamenaných na obidvoch lokalitách . 

Pri porovnávaní týchto dvoch skúmaných lokalít použitím Sörensenovho indexu 

podobnosti, ktorého hodnoty pre jednotlivé obdobia v rámci roka sú uvedené v tab.2, bolo 

zistené, že lokalita PR Alúvium Žitavy a lokalita SKUEV 0155 Alúvium Nitry sú veľmi 

podobné z hľadiska zloženia ornitocenóz a to najmä počas hniezdneho obdobia (89,74 %). Pri 

porovnaní počtu hniezdnych druhov nám Sörensenov index podobnosti poukazuje 75 % - nú 

podobnosť týchto dvoch lokalít.

Oblasť sútoku Nitry a Žitavy predstavuje územie, ktorému sa doposiaľ venovalo veľmi 

málo odbornej pozornosti, najmä z hľadiska ornitológie. Až koncom 80. rokov minulého 

storočia bolo v oblasti Alúvia Nitry medzi Lándorom a sútokom so Žitavou zistených 70 

druhov vtákov a v oblasti Alúvia Žitavy 76 druhov [7]. V hniezdnom období rokov 1997 

a 1998 bolo v biotope medzihrádzového priestoru rieky Nitra pri Martovciach spolu 

zaznamenaných 78 druhov vtákov, z toho 57 hniezdičov [5]. Od konca novembra roku 2005 

do novembra roku 2006 bolo na území alúvia rieky Žitava zistených 90 druhov vtákov, z toho 

bolo 70 druhov hniezdičov [1]. Od začiatku septembra do konca decembra 2007 bolo na 

území PR Alúvium Žitavy zaznamenaných 78 druhov vtákov a na území SKUEV 0155 

Alúvium Nitry 60 druhov vtákov [2].

V porovnaní so spomenutými prácami bolo počas roka 2008 zaznamenaných najviac 

vtáčích druhov a to na území PR Alúvium Žitavy 99 druhov, z toho 41 hniezdnych druhov, 

a na území SKUEV 0155 Alúvium Nitry 88 druhov, z toho 31 hniezdnych druhov. Oproti 

tomu klesol počet hniezdnych druhov, ale boli zaznamenané i nové druhy. Napríklad na území 

SKUEV 0155 Alúvium Nitry boli zaznamenané druhy: Bombycilla garrulus, Fringilla 

montifringilla, Circus cyaneus. Na území PR Alúvium Žitavy bolo zaznamenané hniezdenie 

Anser anser a Porzana parva a výskyt Motacilla flava.
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Tab. 1.: Zoznam spoločných druhov hniezdičov

Zoznam spoločných druhov hniezdičov
Počet hniezdnych okrskov

PR Alúvium Žitavy SKUEV 0155
Alúvium Nitry

Acrocephalus arundinaceus 25 5
Aegithalos caudatus 4 2
Buteo buteo 1 3
Carduelis chloris 6 1
Circus aeruginosus 6 1
Columba palumbus 1 1
Corvus corone cornix 1 2
Cuculus canorus 6 2
Cygnus olor 2 1
Dendrocopos major 5 4
Dryocopus martius 2 2
Emberiza citrinella 4 3
Emberiza schoeniclus 12 2
Erithacus rubecula 1 1
Fringilla coelebs 11 9
Fulica atra 5 1
Locustella fluviatilis 6 2
Locustella luscinioides 4 1
Luscinia megarhynchos 3 3
Oriolus oriolus 4 2
Parus caeruleus 10 6
Parus major 2 7
Phylloscopus collybita 3 11
Picus viridis 2 1
Sylvia atricapilla 8 12
Turdus merula 2 5

Tab. 2: Hodnoty Sörensenovho indexu podobnosti
Predhniezdne 

obdobie
Hniezdne 
obdobie

Pohniezdne 
obdobie

Počet 
hniezdičov

Sörensenov index podobnosti 76,77 % 89,74 % 85,16 % 75 %

Záver

Počas roka 2008 som na území PR Alúvium Žitavy zistila 99 druhov vtákov, z toho 41 

druhov hniezdičov (41,41 %). Na území SKUEV 0155 Alúvium Nitry bolo zaznamenaných 

88 druhov, z toho 31 druhov hniezdičov (35,23 %). Až 85 vtáčích druhov bolo 

zaznamenaných na obidvoch lokalitách počas roka 2008. Počas hniezdneho obdobia bolo 

zistených až 70 spoločných druhov pre obe lokality, z toho bolo 27 druhov spoločných 

hniezdičov. Na základe Sörensenovho indexu podobnosti som stanovila podobnosť dvoch 

skúmaných lokalít pre všetky tri sledované obdobia a najvyššiu hodnotu dosiahol tento index 

počas hniezdneho obdobia (89,74 %).  
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Vývin hematofágnych lariev rodu Protocalliphora (Diptera, Calliphoridae) v hniezdach 

vrabca poľného (Passer montanus (Linnaeus, 1758)) v NPR Jurský Šúr

Viera Jánošková, Ivan Országh

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, 

Mlynská dolina, 842 12 Bratislava, Slovensko; viera.janoskova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Napriek tomu, že výskyt bzučiviek rodu Protocalliphora je vo vtáčích hniezdach 

pomerne bežným javom, doposiaľ existuje len veľmi málo informácii o ich životnom cykle. 

Predpokladá sa, že oplodnená samička kladie vajíčka výlučne do hniezd, v ktorých sa 

nachádzajú mláďatá altriciálnych vtákov. Samička bzučivky kladie vajíčka priamo na mláďatá 

alebo na hniezdny materiál [1]. Kladenia vajíčok bzučivkami začína krátko po vyliahnutí

mláďat hostiteľa a trvá do obdobia, kedy mláďatá hostiteľa dosiahnu jednu štvrtinu až jednu 

tretinu svojej veľkosti. V dôsledku rýchlejšieho tempa ontogenézy larvy bzučiviek končia

vývin pred vyletením mláďat hostiteľa z hniezda [7]. Všetky tri larválne instary bzučiviek sú 

hematofágne a bez svojho hostiteľa nie sú schopné dokončiť svoj vývin. Dĺžka larválneho 

vývinu jednotlivých druhov s veľkou pravdepodobnosťou závisí od teploty prostredia a od 

dĺžky zotrvania mláďat hostiteľa v hniezde resp. od dĺžky ich kŕmenia. 

Vrabec poľný predstavuje vhodný modelový organizmus hostiteľa na štúdium

ontogenézy vtáčích bzučiviek, pretože hniezdi počas roka trikrát a manipulácia s jeho 

mláďatami neohrozuje ich vývin. Mláďatá vrabca poľného sú kŕmené vo väčšine prípadov 14 

dní od ich vyliahnutia v hniezde.

Cieľom práce bolo zistiť dĺžku vývinu lariev vtáčích bzučiviek v hniezdach hostiteľa a 

zaznamenať časový výskyt prvého, druhého a tretieho larválneho instaru a pupária vo vzťahu 

k súčasne prebiehajúcej ontogenéze hostiteľa – vrabca poľného.

Materiál a metódy

1. Opis sledovanej lokality

Národná prírodná rezervácia (NPR) Jurský Šúr sa nachádza na juhozápadnom okraji 

Malých Karpát približne 12 km od Bratislavy (štvorec DFS 7769). Geografické súradnice
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lokality sú 48° 42' severnej zemepisnej šírky a 17° 16' východnej zemepisnej šírky. NPR tvorí 

barinato-slatinná jelšina v terénnej zníženine Podunajskej roviny, močaristé lúky a teplomilné 

dúbravy Panónskeho hája [5]. Územie predstavuje posledný relikt podhorského močiarneho 

systému zachovaného v depresii na úpätí Malých Karpát, ktorá je vyplnená nánosmi z 

vodných tokov [6].

2. Materiál a metódy

V roku 2007 a 2008 boli od apríla do júla kontrolované vtáčie búdky rozvešané na

študijnej ploche v jelšovom lese na území NPR Jurský Šúr. Bol sledovaný a zaznamenať 

začiatok a následný priebeh hniezdenia vrabca poľného. Dĺžka ontogenézy larválnych instarov 

a pupárií bola zisťovaná pravidelným preberaním hniezdneho materiálu každý druhý deň

počas vývinu mláďat v hniezde. Pupária boli z hniezd vybraté a boli umiestnené do 

osobitných nádob v laboratóriu. Vtáčie bzučivky boli determinované na základe imág, ktoré 

vyleteli z pupárií.

Výsledky a diskusia

V roku 2007 bolo v 1. hniezdení zistených 6 búdok s vtáčími bzučivkami (z celkového 

množstva 20 búdok, v ktorých hniezdil vrabec poľný), v 2. hniezdení ich bolo 15 (z celkového 

množstva 16 búdok, v ktorých hniezdil vrabec poľný) a v 3. hniezdení boli 2 (z celkového 

množstva 16 búdok, v ktorých hniezdil vrabec poľný).

V roku 2008 boli v 1. hniezdení zistené 2 búdky, v ktorých boli zistené vtáčie 

bzučivky (z celkového množstva 15 búdok, v ktorých hniezdil vrabec poľný), v 2. hniezdení 

ich bolo 11 (z celkového množstva 11 búdok, v ktorých hniezdil vrabec poľný) a v 3. 

hniezdení boli 2 (z celkového množstva 2 búdok, v ktorých hniezdil vrabec poľný).

V hniezdach vrabca poľného bola na študovanom území zistená prítomnosť dvoch 

druhov vtáčích bzučiviek, Protocalliphora falcozi Séguy, 1928 a Protocalliphora azurea 

(Fallén, 1817). Rozdiely v dĺžke ontogenézy lariev a pupárii medzi týmito dvoma druhmi 

neboli zistené.

Ako potvrdili naše pozorovania v oboch rokoch bola dĺžka života prvého larválneho

instaru v hniezdach viazaná na jeden deň, dĺžka ontogenézy druhého bola tri dni až štyri dni 

a podobne i tretieho instaru. Celý larválny vývin prebehol za 7-9 dní. 

Na území Severnej Ameriky bolo zistené, že ontogenéza lariev vtáčích bzučiviek pri 

teplote 35 °C v hniezde trvá 6 až 15 dní. Holarktický druh Protocalliphora rognesi Thompson 

et Pont, 1993 a nearktické druhy Protocalliphora avium Shannon et Dobroscky, 1924 a 
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Protocalliphora asiovora Shannon et Dobroscky, 1924; ktoré majú najdlhší vývin sú viazané 

na hostiteľov (brehule, vrany, havrany a dravce) s pomaly prebiehajúcou ontogenézou mláďat 

trvajúcou 3-4 týždne. Larvy spomínaných bzučiviek patria k najväčším spomedzi ostatných 

druhov z rodu Protocalliphora, napr. tretí instar lariev bzučivky P. rognesi dosahuje

maximálnu dĺžku 16 – 17 mm, dĺžka vývinu lariev tohoto druhu trvá až 14 dní, v prípade 

bzučivky Protocalliphora interrupta Sabrosky, Bennett et Whitworth, 1989 s larvami 

dosahujúcimi len 7 – 9 mm prebehne vývin lariev za 6 až 8 dní [1].  

Vo všeobecnosti trvá vývin lariev prvého instaru bzučiviek (Calliphoridae) najviac 

jeden deň. V prípade rodu Protocalliphora viaceré štúdie naznačujú, že vývin prvého 

larválneho instaru trvá menej ako 48 hodín [3]. Naše štúdium bzučiviek P. falcozi a P. azurea

v jelšovom lese na území NPR Jurský Šúr uvedený údaj o dĺžke existencie prvého larválneho 

instaru potvrdzujú. Doteraz nie je presné známe koľkokrát larva prvého instaru cicia, prípadne 

koľko krvi potrebuje na to, aby sa mohla zvliecť. Larvy prvého instaru niektorých 

nearktických druhov boli pozorované priamo v laboratórnych podmienkach a bolo zistené, že 

na prechod do ďalšieho instaru stačí larve nacicať sa jeden krát [1]. Podobné pokusy s larvami 

druhého a tretieho instaru robili v Japonsku. Zistilo sa, že vývin lariev druhého instaru

východopalearktickej bzučivky Protocalliphora maruyamensis Kano et Shinonaga, 1966 trvá 

približne jeden a pol dňa a tretieho instaru štyri až štyri a pol dňa [4].

Dĺžka vývinu pupárii bzučiviek Protocalliphora falcozi a P. azurea nájdených v 

hniezdach vrabca poľného v NPR Jurský Šúr  trvala 10 dní. Rovnaká dĺžka vývinu pupária 

bzučivky P. azurea z hniezd hostiteľov Passer montanus a Passer domesticus bola zistená v 

Poľsku [2]. Celý vývin od objavenia sa prvého larválneho instaru až po vyletenie imága

z pupária v podmienkach NPR Jurský šúr prebehol za 17-19 dní. 

Rovnako ako larválny vývin, prebieha i vývin pupária rýchlejšie ak sa výraznejšie 

zvýši teplota prostredia. Extrémne vysoké teploty však vedú k deformáciám pri vývine alebo 

sú letálne [4,1]. Pupária nie sú prispôsobené na prekonávanie nízkych teplôt a pravdepodobne 

ani nie sú schopné prezimovať, pretože v laboratórnych podmienkach pri teplotách nižších 

ako 7 °C  bola zaznamenaná ich veľmi vysoká mortalita [1].  

Prehľadný časový rozsah výskytu jednotlivých larválnych instarov a pupárií vtáčích 

bzučiviek v NPR Jurský Šúr v závislosti na veku vtáčieho hostiteľa je uvedený v tab. 1.
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Tab. 1: Časový výskyt lariev a pupárií bzučiviek rodu Protocalliphora vo vzťahu  k veku mláďat vrabca 
poľného, L1 – prvý larválny instar, L2 – druhý larválny instar, L3 – tretí larválny instar, P – pupárium, * -
minimálny až maximálny vek mláďat, na ktorých alebo v hniezdach ktorých boli zaznamenané larvy a pupária, je 
uvádzaný v dňoch od ich  vyliahnutia v hniezde, vyletené mláďatá mali  viac ako 14 dní

Podobné práce skúmajúce ontogenézu vtáčích bzučiviek v hniezdach v závislosti od 

veku hostiteľa boli robené len na území severnej Ameriky. Bolo zistené, že kladenie vajíčok 

prebieha zvyčajne krátko po vyliahnutí až do obdobia, kedy mláďatá hostiteľa dosiahnu jednu 

štvrtinu až jednu tretinu svojej veľkosti, čo umožňuje larvám dokončiť vývin pred vyletením

mláďat hostiteľa z hniezda [7]. Ojedinele boli zistené prípady, kedy larvy prvých instarov sa 

nachádzali v hniezde, z ktorého mláďatá už vyleteli, prípadne v ktorom boli mláďatá krátko 

pred vyletením. Larvy prvého instaru, bez možnosti cicania krvi, tak neboli schopné dokončiť 

svoj vývin [3,8]. Identické poznatky sme získali aj počas rokov štúdia bzučiviek rodu 

Protocalliphora v NPR Jurský Šúr. Ak aj larvy prvého instaru dosiahli štádium pupária v 

hniezdach, kde sa nachádzali staršie mláďatá hostiteľa, z pupária imága nevyleteli alebo boli 

oproti ostatným jedincom veľmi malé [7].

2007 2008

  vek mláďat *   vek mláďat * 

L1 1 - 14 4 - 8

1. hniezdenie L2 2 - 5 5 - 11

L3 6 - vyletené 8 - vyletené

P 11 - vyletené vyletené

L1 1 - 11 1 - vyletené

2. hniezdenie L2 2 - 13 2 - vyletené

L3 5 - vyletené 5 - vyletené

P 11 - vyletené 10 - vyletené

L1 3 - 9 2 - 5

3. hniezdenie L2 4 - 13 3 - 11

L3 7 - vyletené 7 - vyletené

P 11 - vyletené 10 - vyletené
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Záver

Práca poskytuje prvé údaje o dĺžke larválnej ontogénezy dvoch paleartických druhov 

Protocalliphora falcozi a P. azurea v Európe a prvé údaje o časovom výskyte lariev 

uvedených bzučiviek  vo vzťahu k veku mláďat ich hostiteľov na území Palearktu. Získanie 

nových poznatkov a prehĺbenie už existujúcich poznatkov o ontogenéze lariev vtáčích 

bzučiviek môže pomôcť objasniť ich vplyv na vývin vtáčích mláďat (tempo rastu, mortalita 

a i.). Získané údaje majú význam pri hodnotení príbuzenských vzťahov v rámci čeľade 

Calliphoridae, do ktorej patria mnohé, z hľadiska humánnej i veterinárnej medicíny 

i z hľadiska požiadaviek forenznej entomológie, cenné druhy.
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Úvod a formulácia cieľa

Štúdium patogenézy myšacieho gamaherpesvírusu má význam pre štúdium

analogických procesov vyvolaných vírusom Epsteina-Barrovej (EBV) u ľudí. Oba vírusy majú 

afinitu k bunkám lymfatického systému a charakteristická je pre ne schopnosť transformovať 

lymfocyty. Podobnosť týchto vírusov nie je len v genóme, ale aj v tom, že majú in vivo

schopnosť pretrvávať v B-lymfocytoch v latentnej forme. Afinita vírusov k ostatným 

subpopuláciam leukocytov nie je presne známa, preto aj modelová infekcia tymocytov môže 

prispieť k objasneniu tropizmu myšacích gamaherpesvírusov.

Myšací herpetický vírus je zaradený do čeľade Herpesviridae, podčeľade 

Gammaherpesvirinae a rodu Rhadinovirus [3], kam patrí aj vírus Kapossiho sarkómu a

nádorotvorný herpesvírus opíc Saimiri. Prekvapením bolo zistenie, že herpesvírus myší 

(Murid herpesvirus 4, MuHV) objavený pracovníkmi Katedry všeobecnej a aplikovanej 

virológie Prif.UK, má početné gény, príbuzné s týmito dvoma vírusmi. Tak vznikol prvý 

živočíšny model pre štúdium patogenézy ľudských gamaherpesvírusov [6].

Doterajšie patogenetické štúdie potvrdili vírus hlavne v B-lymfocytoch. Nám sa však 

podarilo dokázať prítomnosť vírusu v týmuse krátko po infekcii, ale aj počas chronickej fázy 

infekcie. Z doterajších prác vyplýva, že MHV sa replikuje v myšacích B-lymfoblastoidných 

bunkových líniách NS0, SP2/0, ale ľudské T-bunkové línie neboli pre myšací 

gamaherpesvírus vírus permisívne [5].

Preto cieľom našej práce bolo potvrdiť T-lymfotropizmus vírusu nielen v in vivo, ale aj 

v in vitro štúdii. Odoberali sme tymocyty od chronicky infikovaných myší a suspenziu 

tymocytov sme kultivovali in vitro. Počas kultivácie sme počítali bunky a odoberali

kultivačné médium na dôkaz reaktivovaného vírusu. Porovnali sme dva vírusy v T-
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lymfotropizme; jeden s kompletnmým genómom MHV-60 a druhý s deléciou štyroch vírus 

špecifických génov (MHV-76).

Materiál a metódy

MHV-60 – myšací gamaherpesvírus, ktorý bol izolovaný z divožijúceho hlodavca 

Clethrionomys glareolus (hrdziak hôrny), [1].

Izolát MHV-76 – delečný mutant MHV-68, bol izolovaný z divožijúceho hlodavca

Apodemus flavicollis (ryšavka žltokrká), chýbajú mu štyri unikátne gény (M1, M2, M3, M4) 

a 8 vírusových t RNA sekvencií na 5’ konci genómu [4].

Tymocyty – sme získali pri pitve laboratórnych BALB/c myší, odobratím týmusu do 

7% média RPMI 1640 s obsahom antibiotík. V sterilnom prostredí laboratória sme orgány 

zhomogenizovali v trecej miske, prefiltrovali sme cez buničitú vatu v Pasteurovej kapiláre

a scentrifugovali 10 minút pri 800 otáčkach. Sedimentované bunky sme resuspendovali 

v novom médiu, spočítali sme a založili v potrebnom množstve do plastových Müllerových 

fliaš na in vitro kultiváciu v termostate (37°C, 5% CO2).

VERO je epiteliálna bunková línia, derivovaná z tkaniva obličky zdravej dospelej 

africkej opice Cercopithecus aethiops (mačiak zelený) v roku 1960 Y. Yasumurom a Y. 

Kawakitom.

DMEM – Eaglovo médium modifikované podľa Doulbecca – 7% obsah fetálneho séra 

s gentamicínom, slúžilo nám na kultiváciu VERO buniek.

RPMI 1640 – komerčne pripravené tekuté kultivačné médium, ktoré sme používali na 

kultiváciu tymocytov. Pridali sme k nemu 7% fetálne sérum a gentamicín v množstve 0,1 

ml/100 ml média.

Pasážovanie – rozfúkali sme suspenziu buniek, spočítali sme bunky v Bürkerovej 

komôrke, scentrifugovali sme 10 minút pri 800 ot./min., supernatant sme odobrali na dôkaz 

ECV, rozsuspendovali sme bunky v 1 ml a založili sme v takom množstve, aká bola pôvodná 

koncentrácia buniek, ostatné bunky sme odobrali na ICV, inkubácia v 5% atmosfére CO2 pri

37ºC.

Počítanie buniek v Bürkerovej komôrke – mikroskopicky sme skontrolovali

suspenziu buniek, nariedili a kvapli na podložné sklíčko Bürkerovej komôrky. Bunky sme 

počítali v troch veľkých štvorcoch a vypočítali sme priemerný počet buniek na ml suspenzie, 

zostrojili sme tabuľku a graf. 
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Vyšetrenie na prítomnosť intracelulárneho (ICV) a extracelulárneho (ECV) 

vírusu – pri vzorkách na dôkaz ICV sme trojnásobným zmrazením, rozmrazením a následnou 

centrifugáciou 10 min pri 3000 otáčkach docielili uvoľnenie intracelulárneho vírusu do média. 

Vyšetrované materiály sme desiatkovo nariedili a na 24-hodinovú jednovrstvu buniek VERO 

vyrastenú na 24-jamkových alebo 96-jamkových platničkách sme pridali riedenia. S každým 

riedením sme infikovali minimálne štyri paralelné jamky v množstve 200 µl pri 24-jamk. 

platničke a 100 µl pri 96-jamk. platničke. Adsorpcia prebiehala 60 – 90 minút v 5% atmosfére 

CO2 pri teplote 37°C. Po tomto čase sme z každej jamky inokulum odstránili a pridali sme 2% 

udržiavacie médium DMEM. Kultivácia prebiehala v termostate 5 – 10 dní do odčítania 

výsledku, pokiaľ neboli ešte zmenené kontrolné bunky.

Výsledky

Na potvrdenie T-lymfotropizmu vírusu sme sa rozhodli použiť tymocyty z myší 

v chronickej fáze infekcie, ktoré boli 18 a 24 mesiacov nainfikované izolátom MHV-60 s

kompletným genómom a z myší 12 a 24 mesiacov nainfikovaných izolátom MHV-76 

s deléciami génov M1-M4 na 5’ konci genómu.

Bunky nám vydržali približne 20 dní in vitro kultivácie, čiže predstavovali 

primokultúru. Rástli v suspenzii, v prvých dňoch kultivácie si zachovávali drobný sférický 

tvar a v niektorých častiach kultúry vytvárali zhluky, ktoré sa dali od seba ľahko oddeliť 

rozfúkaním. Toto sme pozorovali najmä v prvých troch pasážach. Ku koncu kultivácie bolo 

vidieť postupnú degeneráciu buniek. 

Súčasne s týmto pozorovaním sme bunky pravidelne počítali, čo nám tiež ukázalo, aký 

je priebeh kultivácie tymocytov. Zistili sme, že pri tymocytoch Th-1 a Th-3 nám aj napriek 

počiatočnému poklesu buniek ich počet vzrástol v 4-tej a 5-tej pasáži mierne nad úroveň 

založeného množstva. Naproti tomu pri 24 mesačných infekciách nám počet buniek 

nepresiahol založené množstvo (Obr. 1, Obr. 2).

Pri všetkých tymocytoch z myší, ktoré boli nainfikované jednotlivými izolátmi sme pre 

objektivizáciu výsledkov vždy sledovali viaceré paralelné kultivácie. Pri pasážovaní sme 

zároveň odoberali vzorky média na vyšetrenie extracelulárneho vírusu a tieto výsledky sme 

tiež uviedli v tabuľkách pri počtoch buniek (Tab. 1, Tab. 2).
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Obr. 1: Porovnanie kriviek tymocytov z infikovaných myší s MHV-60 pri 18 mesačnej a 24 mesačnej infekcii

Obr. 2: Porovnanie kriviek tymocytov z infikovaných myší s MHV-76 pri 12 mesačnej a 24 mesačnej infekcii

Tab. 1: Tymocyty z myší po 18 (Th-1) a 24 mesačnej (Th-2) infekcii izolátom MHV-60; inf. – infikované 
bunky, ECV – extracelulárny vírus, –– negatívna vzorka, + cytopatický efekt – CPE1, ++ CPE2, • ukončený 
pokus

Číslo pasáže

Počet B/ml x106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Th-1

18m inf. 

MHV-60
21 16,3 19,2 22,5 18 17,4 14,3 8 5,9 4,6

ECV ++ + + — — — — — —

Th-2

24m inf. 

MHV-60
20 10 15,2 14 10,3 6,1 2,9 • • •

ECV + — — — — — • • •
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Tab. 2: Tymocyty z myší po 12 (Th-3) a 24 mesačnej (Th-4) infekcii izolátom MHV-76; inf. – infikované bunky,
ECV – extracelulárny vírus, –– negatívna vzorka, + cytopatický efekt – CPE1, • ukončený pokus

Diskusia

O tom, že imunitná odpoveď na MHV je analogická s EBV, niet pochýb. CD8+ T 

bunky majú hlavnú úlohu v kontrole perzistentnej infekcie ako u MHV, tak i u EBV-infekcií 

[2].

Významná úloha T-buniek v imunitnej odpovedi na infekciu MHV-68 bola tiež zistená 

pri experimente, v ktorom bolo dokázané, že pri absencii CD4+ T-buniek sú CD8+ T-bunky 

schopné regulovať počet latentne infikovaných B-buniek v slezine. Pravdepodobne tak môžu 

CD8+ T-bunky monitorovať akúkoľvek vírusovú reaktiváciu alebo sa pokúsiť zmierniť 

lymfoproliferatívne ochorenie [7].

In vitro sme infikovali tymocyty zdravých myší, v kultivačnom médiu ktorých sme 

dokazovali vírus v priebehu životnosti, t.j. do 20 dní. In vivo sme kultivovali tymocyty z 10 

mesiacov infikovanej nádorovej myši, pričom sme dokázali reaktiváciu latentného vírusu 

uvoľňovaného do média. Predložené výsledky potvrdili predchádzajúce zistenia možnosti 

infekcie tymocytov s izolátom MHV-72 [5].

Záver

Dokázali sme T-lymfotropizmus MHV dvomi spôsobmi; 1. Podarilo sa nám infikovať 

zdravé T-lymfocyty in vitro. Kultiváciou T-lymfocytov získaných z chronicky infikovaných

myší sme dokázali reaktivovaný vírus v médiu buniek. Čím sme potvrdili, že T-lymfocyty sú 

permisívne pre MHV infekciu, pretože vírus v nich dokáže navodiť perzistentnú formu

infekcie s následnou reaktiváciou vírusu; 2. Pri porovnaní dvoch izolátov, jeden 

s kompletným genómom MHV-60 a druhý s deléciami (MHV-76) sme zistili, že MHV-76 má 

Číslo pasáže

Počet B/ml x106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Th-3

12m inf. 

MHV-76
24,2 17,7 21,6 22,8 24,3 20,3 16,3 10,2 8,0 9,4 5,8

ECV — + + + — — — — — —

Th-4

24m inf. 

MHV-76
20 13,6 14,2 14,6 9,3 6,8 3,2 • • • •

ECV + + — — — — • • • •
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miernejšie prejavy aj čo sa týka vylučovania vírusu do média aj čo sa týka jeho vplyvu na

navodenie proliferácie buniek. Tento výsledok koreluje aj s patogenetickými vlastnosťami 

tohto izolátu.
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Úvod a formulácia cieľa

Gilbertov syndróm patrí medzi poruchy metabolizmu bilirubínu. Pre toto autozomovo 

recesívne dedičné ochorenie [1] je charakteristická mierna perzistujúca  hyperbilirubinémia so 

zvýšenými hodnotami nekonjugovaného bilirubínu. Fyziologická hladina celkového bilirubínu je 

menšia ako 17 µmol/l. U pacientov s Gilbetovým syndrómom je táto hladina v rozpätí medzi 17-

80 µmol/l. Bilirubín je prevažne koncovým produktom metabolizmu červeného krvného farbiva 

hému, ktorý pochádza z hemoglobínu. 15% z celkovej tvorby bilirubínu vzniká z cytochrómov, 

hemoproteínu a zo zásob voľného hému v krvi [2]. Bilirubín je čiastočne toxickým odpadovým 

produktom, ktorý je pri bežných koncentráciách neškodný. Limitujúcim enzýmom pre elimináciu 

bilirubínu je enzým bilirubín uridín-difosfát glukuronyltransferáza, ktorý katalyzuje konjugáciu 

bilirubínu s kyselinou glukurónovou. V takejto forme sa bilirubín vylučuje cez žlčové kanáliky 

do žlče [3]. Jedinci s Gilbertovým syndrómom majú aktivitu enzýmu bilirubín UDP-

glukuronyltransferázy zníženú na 30 % oproti normálnej hladine.

Bilirubín UDP-glukuronyltransferáza je kódovaná génom UGT1A (UGT1A1) [4]. Tento 

gén je lokalizovaný na dlhom ramene 2 chromozómu (2q37) [5]. Skladá sa z 5 exónov. Exóny 2-

5 kódujú C-terminálnu doménu zodpovednú za väzbu UDP-glukuronátu. Exón 1 kóduje N-

terminálnu doménu, ktorá zodpovedá za väzbu aglykonu a substrátovú špecificitu [6]. Mutácia 

v tomto géne spôsobuje zníženú expresiu daného enzýmu, s čím je spojená znížená schopnosť 

enzýmu katalyzovať konjugáciu bilirubínu a zvyšujúca sa hladina nekonjugovaného bilirubínu.

Promótor (186bp) génu UGT1A1 obsahuje dlhý TATA element (TATA box), ktorý 

predstavuje väzbové miesto pre transkripčný faktor IID, ktorý je dôležitý pri iniciácii transkripcie 

[7]. Dlhý TATA element obsahuje bežne 6 TA opakovaní. Pacienti s Gilbertovým syndrómom 

majú homozygotnú mutáciu v TATAA elemente. Namiesto 6 tymín adenínových opakovaní ich 

promótor obsahuje o 2 nukleotidy (TA) viac.
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Gilbert genotyp : A(TA)7TAA

Štandardný genotyp: A(TA)6TAA [7]

V roku 2002 Sugatani a kol. [8] identifikovali ďalšiu mutáciu spôsobujúcu redukciu 

transkripčnej aktivity génu. Mutácia sa náchadza v regulačnej oblasti génu UGT1A1 v PBREM 

(polymorfizmus v phenobarbital-responsive enhancer module) upstream od exónu 1. v pozícií –

3279, kde normálne prítomný tymín je nahradený guanínom (-3279T>G). 290bp phenobarbital-

responsive enhancer module sa nachádza v oblasti -3210 až -3499 od exónu 1, skladá sa šiestich 

jadrových receptorových motívov: DR4 element (CAR väzbové miesto), gtNR1 (CAR a PXR 

väzbové miesto), DR3 element (CAR, PXR väzbové miesto) 2 glukokortikoidné receptory

(GRE1 a GRE2 väzbové miesto) a receptor typu transkripčného faktora – aryl hydrokarbónový 

receptor (AhR). Hlavným aktivátorom gtPBREM je konštitutívne aktívny receptor (CAR) [9].

Spomínaný polymorfizmus -3279T>G sa nachádza v D3 elemente a redukuje transkripčnú 

aktivitu génu UGT1A1 na 60% [8].  Mauro a kol. uvádza, že mutácia A(TA)7TAA spoločne 

s mutáciou -3279T>G môže redukovať transkripčnú aktivitu na 30%. Taktiež uvádza, že zníženie 

transkripčnej aktivity spôsobené týmito dvomi mutáciami môže byť dôležité pri patogenéze 

Gilbertovho syndrómu [10].

Naším cieľom bolo preštudovať, aká je frekvencia jednotlivých genotypov TATA boxu v 

Slovenskej populácií, zistiť výskyt polymorfizmu -3279T>G v Slovenskej populácií a 

preštudovať frekvenciu mutácie vzhľadom na rôzne genotypy v TATA boxe a u pacientov 

s Gilbertovým syndrómom. Štúdia je teda príspevkom k zlepšeniu situácie v diagnostike a 

patológii Gilbertovho syndrómu.

Materiál a metódy

1. Molekulárno-genetická detekcia mutácie v TATAA upstream promótore génu UGT1A1

Fragmentačná analýza je založená na determinácii veľkosti daného fragmentu, na základe 

pohyblivosti pri kapilárnej elektroforéze. Využíva sa klasická PCR amplifikácia s dvomi 

primermi GS-1 (sekvencia primeru sense 5’TAA CTT GGT GTA TCG ATT GGT TTT TG ‚3) a 

GS-2 (sekvencia primeru antisense 5’ACA GCC ATG GCG CCT TTG CT‚3), z ktorých jeden je 

fluorescenčne značený. 

Fragmentačna analýza prebiehala na genetickom analyzátore ABI PRISM 310. Pri 

fragmentačnej analýze sa využíva krátka elektroforetická kapilára a polymér POP4.
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2. Molekulárno-genetická detekcia mutácie -3279T>G

Pri analýze mutácie -3279T>G sme využili PCR-RFLP analýzu s použitím restrikčnej 

endonukleázy HPY8I. Využili sme amplifikáciu 400bp úseku génu UGT1A1 v ktorom sa 

vyskytuje nami sledovaný separovali pomocou elektroforézy a vizualizovali na transluminátore. 

Restrikčná endonukleáza HPY8I štiepi sekvenciu  GTN ↨ NAC, teda v prípade mutácie 

štiepi 400bp DNA fragment na dva fragmenty dĺžky 283bp a 117bp. Pri PCR reakcii sme využili 

primery so sekvenciami sense 5’CAC CTC CTC CTT ATT CTC TT‘3 a antisense: 5’GGC TAG 

AGA GGA GGA ATG AG‘3. 

Výsledky a diskusia

Analyzovali sme 92 kontrolných vzoriek, pri ktorých sme zisťovali prítomnosť mutácie 

v promótorovej oblasti A(TA)7TAA a prítomnosť mutácie v enhancerovej oblasti -3279G>T. 

Mutácia sa okrem jedného jedinca vyskytovala vždy u genotypu 7/7 u genotypu 6/7 sa 

vyskytovala v 9% a nikdy sa nevyskytovala  u genotypu 6/6. Výskyt homozygotov pre mutáciu -

3279G>T v nami sledovanom súbore bol 25%. Výskyt homozygotov pre mutáciu v promótore 

v nami sledovanom súbore bol 16%. Výsledky sme zhrnuli v tabuľke č.1 a percentuálne 

vyjadrenie je zhrnuté v tabuľke č. 2. 

U 84 pacientov, u ktorých bol potvrdený Gilbertov syndróm, teda s genotypom 7/7 sme 

zisťovali prítomnosť mutácie -3279G>T. Mutácia sa homozygotne vyskytovala vo všetkých 

týchto vzorkách. Výskyt nami sledovanej mutácie u pacientov s Gilbertovým syndrómom bol 

100%.

Tab. 1: Výskyt mutácií v TATA boxe a -3279 T>G u slovenskej populácie
genotyp 6/6 6/7 6/8 7/7 Σ

T/T 26 0 0 0 26
T/G 11 30 1 1 43
G/G 0 8 1 14 23

Σ 37 38 2 15 92

Tab. 2: Percentuálne vyjadrenie výskytu mutácií
genotyp 6/6 6/7 6/8 7/7

T/T 28 0 0 0 28
T/G 12 33 1 1 47
G/G 0 9 1 15 25

40 42 2 16
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Záver

Naša štúdia zatiaľ ukazuje, že jedinci s Gilbertovým syndrómom nesúci homozygotnú 

mutáciu v TATA elemente, sú aj homozygotmi pre mutáciu -3279G>T v enhancery. Mutácia 

A(TA)7TAA redukuje transkripčnú aktivitu na 60%. Mutácia -3279T>G redukuje transkripčnú 

aktivitu taktiež na 60%. Ich kombinácia môže byť jednou z možných príčinou redukcie 

transkripčnej aktivity génu na až 30% oproti normálnej hladine u jedincov s Gilbertovým 

syndrómom. Štúdium a identifikácia mutácie v enhancery môže byť dôležitým pri patogenéze

Gilbertovho syndrómu.
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Pátranie po alkyltransferáze u Chlamydomonas reinhardtii
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Úvod a formulácia cieľa

Molekula DNA je náchylná na mnohé formy poškodenia, ktoré vznikajú ako dôsledok 

pôsobenia obrovského množstva faktorov vnútorného aj vonkajšieho pôvodu.

Alkylačné látky patria medzi agensy, ktoré vyvolávajú poškodenia DNA. Sú

heterogénnou skupinou elektrofilných chemických zlúčenín. Tieto látky, existujúce v 

kvapalnom, plynnom a pevnom skupenstve, sa vyznačujú rôznorodými fyzikálnymi 

a chemickými vlastnosťami a rôznou chemickou štruktúrou. Ich spoločnou vlastnosťou je, že 

nesú jednu alebo viac alkylových skupín, ktoré môžu odovzdávať biologicky dôležitým 

molekulám – bielkovinám a nukleovým kyselinám. Nachádzajú sa medzi nimi najsilnejšie 

mutagény a karcinogény [1].

Zdrojom alkylácie môžu byť aj produkty prirodzených metabolických procesov v 

bunke. Špecifický význam majú poškodenia, ktoré spôsobujú syntetické aj prirodzene sa 

vyskytujúce alkylačné látky v potravinách, nápojoch, v tabaku, atď. a škodliviny – polutanty 

pochádzajúce z priemyslu a poľnohospodárstva a taktiež niektoré liečivá. Sú súčasťou 

životného prostredia a človek sa s nimi dostáva do kontaktu [2].

U všetkých štyroch nukleotidových báz boli identifikované početné potenciálne 

reakčné miesta pre alkyláciu, v adeníne – N1, N3, N6, N7, v guaníne - N1, N3, N7, O6, v cytozíne 

- N3, N4, O2 a v tymíne - N3, O2, O4. Nie všetky miesta však majú rovnakú reaktivitu [3]. 

Najfrekventovanejším produktom alkylácie DNA je N7-alkylguanín, druhým najčastejším je 

N3-alkyladenín. Podieľajú sa na tvorbe apurínových miest a tým na tvorbe jednovláknových 

zlomov a na blokovaní replikácie [1].

Výskyt O6-metylguanínu a O4-alkyltymínu je menej častý, ale predstavujú pre bunku 

najnebezpečnejšie modifikácie [2]. O6-alkylguanín má promutagénny a prokarcinogénny 

charakter. Ak nedôjde k jeho oprave, môže to viesť k mutáciam alebo až k smrti bunky [4]. 

Mutácie sú iniciované, keď DNA polymeráza narazí na O6-alkylguanín, v prvom cykle 
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replikácie dochádza k nesprávnemu párovaniu s tymínom namiesto obvyklého cytozínu

a v ďalšom cykle vzniká tranzičná mutácia G:C  A:T [2]. Táto modifikovaná báza bola 

pozorovaná v rôznych nádorových bunkách.

Spôsob opravy týchto poškodení bol po prvýkrát študovaný na baktérii E. coli po 

aplikácii alkylačných látok, neskôr sa výskum orientoval aj na eukaryotické organizmy [2]. 

Hlavný spôsob opravy predstavuje prenos alkylovej skupiny z DNA na cysteín akceptorové 

miesto proteínu O6-alkylguanín-DNA alkyltransferáza. Tento mechanizmus je označovaný 

ako error free. Alkyltransferáza uskutočňuje tento prenos bez pomoci kofaktorov, štruktúra 

DNA je obnovená pomocou samotného proteínu v jednom kroku. Nedochádza k regenerácii 

cysteín akceptorového miesta, a preto je množstvo O6-alkylguanínov, ktoré môžu byť 

opravené, priamo úmerné množstvu aktívnych molekúl alkyltransferázy. Ďalšia oprava si 

vyžaduje de novo syntézu proteínu alebo bunka využije iný reparačný mechanizmus, napríklad 

bázovú excíznu reparáciu [5]. 

Niekoľko baktérií vrátane E.coli obsahuje dva proteíny s alkyltransferázovou aktivitou. 

Jeden z nich (kódovaný génom OGT) je konštitutívne aktívny a druhý (kódovaný génom 

ADA) je inducibilný pri vystavení slabým, netoxickým dávkam metylačných agensov. To má 

za následok zvyšovanie rezistencie na následné toxické pôsobenie a tento proces je známy ako 

adaptívna odpoveď [6]. Konštitutívne aktívna alkyltransferáza je prítomná približne v 30 

molekulách na bunku a predstavuje okamžitú ochranu proti mutagenéze relatívne nízkym

stupňom metylačného poškodenia [7]. Reparačné systémy schopné odstraňovať alkylačné 

poškodenia boli nájdené takmer univerzálne vo všetkých troch doménach života, u Eukaryota, 

Bacteria aj Archeae, a preto sa predpokladá, že tento proteín bol prítomný už v dávnom 

spoločnom predkovi všetkých organizmov. Avšak hľadanie homológa tohto génu u cukrovej 

trstiny a u Arabidopsis thaliana nebolo neúspešné [8]. U vyšších rastlín nebola dokázaná 

prítomnosť alkyltransferáz. U človeka je gén pre alkyltransferázu lokalizovaný na 

chromozóme číslo desať, má veľkosť okolo 150 kb [5]. 

U fotoautotrofných organizmov sa na štúdium reparačných mechanizmov využíva 

jednobunková dvojbičíková zelená riasa Chlamydomonas reinhardtii, ktorá je prístupná 

genetickým, molekulárno – biologickým experimentom a postupom transformácie jadrových 

a chloroplastových genómov.

Cieľom našej práce je dokázať prítomnosť génu pre O6-alkylguanín-DNA 

alkyltransferázu u C. reinhardtii, izolovať ho a potvrdiť jeho proteínovú aktivitu. Pri C.

reinhardtii nebola zistená prítomnosť alkyltransferázy. Frost a Small zistili, že pri týchto 
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riasach ani po 30 hodinách kultivácie po ovplyvnení alkylačnou látkou nedochádza k 

odstráneniu O6-metylguanínu. To by mohlo znamenať, že C. reinhardtii postráda reparačný 

systém pre O6-metylguanínu. Keďže sa však aktivita alkyltransferázy napr. pri Saccharomyces

cerevisiae (v roku 1990), Aspergillus nidulans (v roku 1992) [3] a pri iných organizmoch 

zistila len nedávno, je možné, že aj pri riasach bude tiež dokázaná prítomnosť tohto enzýmu. 

Doteraz však pri riasach nie je známy žiaden špecifický spôsob opravy poškodení DNA 

indukovaných alkylačnými látkami a ani inými chemickými látkami. Zdá sa, že aj u C. 

reinhardtii chýba ich proteínová aktivita, ale v jej genóme bol objavený homológ génu pre 

metyltransferázu [9].

Materiál a metódy

Príprava kmeňov - do 30 ml tekutého HSA média naočkujeme bunky C. reinhardtii, 

kmeň W1. Necháme rásť 2-3 dni na trepačke (pri stálom osvetlení). 

Pred izoláciou RNA sme do média pridali alkylačnú látku N-methyl-N’nitro-N-

nitrozoguanidín (MNNG) a nechali kultivovať 4 hodiny. Aplikácia alkylačnej látky by mala 

podporiť expresiu génov, ktoré kódujú proteíny podieľajúce sa na oprave poškodení DNA 

vyvolaných týmito látkami. Izoláciu RNA sme uskutočnili použitím kitu TRI REAGENT LS 

RNA/DNA/PROTEIN REAGENT (Fermentas). Koncentráciu získanej RNA sme stanovili 

spektrofotometricky. Následne sme izolovanú RNA použili na prípravu cDNA pomocou 

komerčného kitu RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kits (Fermentas). Takto pripravenú 

cDNA sme použili na PCR reakciu. Primery použité v PCR reakcii: Mgt1_Up: 

ATGCCAAAGCGAAAGC, Mgt1_Down: CTACACCTGCACCCGC. Po amplifikácii 

daného fragmentu sme produkt PCR reakcie nanášali na elektroforézu a vizualizovali na 

transiluminátore.

Výsledky a diskusia

Kompletný genóm C. reinhardtii je osekvenovaný a dostupný v internetových 

databázach. In silico analýza tohto genómu naznačila prítomnosť génu pre alkyltransferázu, 

ktorý je tvorený štyrmi exónmi a troma intrónmi. Dĺžka transkriptu je 657 bp [10]. Primery na 

PCR reakciu sme navrhli na základe tejto sekvencie, o ktorej sa predpokladá, že by mohla 

zodpovedať reparačnému proteínu O6-alkylguanín-DNA alkyltransferáze.

Na PCR reakciu sme použili cDNA z buniek C. reinhardtii, ktoré boli kultivované 

v médiu s prídavkom MNNG, ktorý najčastejšie spomedzi známych alkylačných látok 
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vyvoláva tvorbu O6-alkylguanínov [11]. V prípade, že u rias je alkyltransferáza inducibilná 

a za normálnych podmienok sa v bunke nachádza v málo kópiách, expresiu génu sme 

indukovali práve aplikáciou alkylačnej látky MNNG. Tým sme zvýšili pravdepodobnosť, že 

sa nám podarí zachytiť v cDNA želaný gén pre O6-alkylguanín-DNA alkyltransferázu. 

Po amplifikácii daného fragmentu sme produkt PCR reakcie nanášali na 

elektroforézu. Vizualizáciou gélu pomocou transiluminátora sme potvrdili prítomnosť 

želaného fragmentu s veľkosťou približne 650 bp. Fragment sme vyrezali z gélu pomocou 

komerčného kitu NucleoSpin Extract II (MACHEREY-NAGEL). Pripravili sme potrebnú 

koncentráciu DNA a fragment sme poslali na sekvenovanie. Výsledok sekvenovania nebol 

jednoznačný, v jednotlivých reakciách boli prítomné dva signály. Príčinou mohla byť jednak 

nižšia špecificita primeru alebo zostatky primerov z PCR reakcie vo vzorke. Preto sme sa 

rozhodli navrhnúť nové primery, s ktorými reakciu zopakujeme.

Záver

Pri dokazovaní prítomnosti alkyltransferázy u C. reinhardtii existujú dve možnosti a to 

izolácia génu z genómu alebo použitie in vitro assay na dôkaz aktivity enzýmu. Zatiaľ sme sa 

sústredili len na prvú možnosť, ale v ďalšej práci plánujeme uskutočniť in vitro assay na 

dôkaz aktivity enzýmu.
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Úvod a formulácia cieľa

Na základe výskumu makrozoobentosu v rokoch 1998 – 1999 možno povodie Gidry 

označiť za významnú genofondovú rezervu vzácnych druhov a spoločenstiev tečúcich vôd 

nielen z hľadiska Slovenska, ale i Európy. V dolnej časti toku sa síce prejavuje antropogénny 

vplyv, no horný a stredný tok predstavuje unikátne, nenarušené spoločenstvá vodných 

živočíchov [5]. Po takmer desiatich rokoch bol znovu uskutočnený výskum za účelom zistiť 

stav kvality prostredia, odhaliť a posúdiť prípadné zmeny na základe taxocenóz podeniek 

a pošvatiek, ktoré majú významný potenciál indikovať znečistenie a iné environmentálne 

zmeny [1, 7].

Cieľom práce bolo:

1. Metódou River Habitat Survey (RHS) vyhodnotiť hydromorfológiu na lokalitách

Gidry.

2. Vyhodnotiť druhové zloženie taxocenóz podeniek a pošvatiek povodia Gidry.

3. Pomocou softvérového programu Asterics vypočítať metriky pre determinované 

taxóny.

4. Vyhodnotiť triedu ekologickej kvality na jednotlivých lokalitách.

5. Porovnať stav ekologickej kvality prostredia so stavom z posledných výskumov

podľa [2,8].

Materiál a metódy

Charakteristika lokalít

Tok Gidra, patriaci do povodia Dunaja, pramení v strednej časti Malých Karpát 

a v blízkosti Sládkovičova ústí do Dudváhu. Podložie v pramennej oblasti pozostáva hlavne z

granodioritov a kremenných dioritov, v nižších častiach prevažujú farebné bridlice 
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a kremence, v dolnom toku štvrtohorné naplaveninové sedimenty. V okolí sa nachádzajú 

spraše a sprašové hliny [4]. Podľa pevnej typológie projektu AQEM patrí Gidra medzi malé 

(plocha povodia  10 – 100 km2) toky karpatského ekoregiónu (označenie C02) s flyšovým 

podložím v nadmorskej výške 200 – 500 m [6].

Na tomto toku bolo vymedzených sedem lokalít. Prvé tri – lok. 1 – Pod prameňom 

(448 m n. m.), lok. 2 – Nad nádržou (381 m n. m.), lok. 3 – Pod nádržou (348 m n. m.) boli 

rozmiestnené na jej najzachovalejšom prítoku – Kamennom potoku, ktorý preteká viac-menej 

človekom nenarušenou oblasťou bukových lesov. Ďalšie štyri – lok. 4 – Píla (220 m n. m.), 

lok. 5 – Budmerice (178 m n. m.), lok. 6 – Voderady (136 m n. m.) a lok. 7 – Malá Mača (124 

m n. m.) sa nachádzali pozdĺž samotného toku Gidra.

Materiál a metódy

Kvantitatívny odber makrozoobentosu bol urobený v jeseni (15.10.2007), jari 

(18.3.2008) a lete (23.6.2008), tzv. kicking technikou. Z každého substrátu prítomného na 

lokalite sme získali jednu vzorku. Nazbierané makroevertebráta boli priamo v teréne 

umiestňované do fliaš a fixované 4% formaldehydom, neskôr v laboratóriu roztriedené. Práca 

je zameraná na podenky a pošvatky, ktoré boli determinované do druhu. Na základe 

početnosti jednotlivých taxónov program Asterics verzia 3.01 vypočítal 146 metrík a podľa 

klasifikácie (1 = veľmi zlá, 2 = zlá, 3 = priemerná, 4 = dobrá, 5 = veľmi dobrá kvalita) 

vyhodnotil triedy ekologickej kvality jednotlivých lokalít. Typológia toku bola aplikovaná zo 

vzoru, ktorý je vytvorený pre Českú republiku, stresorom bolo oganické znečistenie.

Podobnosť lokalít na základe podeniek a pošvatiek bola vyjadrená korelačnými koeficientami 

a do zhlukov boli jednotlivé lokality spojené metódou priemerného suseda.

Na hodnotenie riečnej morfológie toku Gidra bola použitá RHS metóda [9]. Zo 

štatisticky vyhodnotených informácií sme získali výsledky o hodnote habitatovej diverzity 

a antropickej záťaže biotopu, ktoré boli hodnotené podľa [3].

Výsledky a diskusia

Výsledky habitatovej diverzity (HQA) a antropického vplyvu (HMS), ktoré sme získali 

zhodnotením riečnej morfológie podáva tab. 1. Možno zhrnúť, že lokality 2 – 6 mali veľmi 

vysokú habitatovú diverzitu (najvyššiu lok. 3), lokalita 7 mala vysokú habitatovú diverzitu; čo 

poukazuje na ich vysokú ekologickú hodnotu. Antropický vplyv bol okrem lokality 2 

zaznamenaný na všetkých hodnotených lokalitách. Veľký bol na posledných troch lokalitách

(narovnávanie toku (lok. 5 – aj spevňovanie brehov)), najvyšší na lokalite 7 (okrem regulácie 
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toku umelé vyvýšenie brehov). Priemerným antropickým vplyvom možno charakterizovať 

lok. 3 (malá vodná nádrž) a lok. 4 (spevnenie brehu).

Tab. 1: Habitatová diverzita (HQA) a antropický vplyv (HMS) na lokalitách Gidry.

index/lokalita 2 3 4 5 6 7

HQA 47 54 51 41 45 31

HMS 0 16 6 31 28 36

Zo skúmaného územia sme získali 976 lariev 41 taxónov vybraných radov 

makrozoobentosu; z toho 18 taxónov podeniek a 23 taxónov pošvatiek. Podľa zhlukovej 

analýzy (obr. 1), ktorá bola vytvorená na základe taxonomického zloženia jednotlivých lokalít 

možno Gidru pozdĺžne rozdeliť na tri úseky:

1. horný a stredný úsek (lok. 1 – lok. 4)

– kde počet taxónov pošvatiek 

prevažuje (lok. 1 – 3) alebo je 

približne rovnaký (lok. 4) ako počet 

taxónov podeniek a okrem 

euryekných dominantných druhov 

(hlavne Baetis rhodani) sa tu 

vyskytujú aj druhy s určitou mierou 

preferencie ku krenálu alebo 

xenosaprobite (z pošvatiek Diura 

bicaudata, zastúpené druhy rodov Leuctra, Siphonoperla, Brachyptera, Perla marginata, 

Perla sp., Protonemura intricata, Protonemura praecox, Protonemura sp., Isoperla 

sudetica; z podeniek predovšetkým čeľaď Heptagenidae (Rhithrogena semicolorata, 

Rhithrogena sp., Ecdyonurus sp., Electrogena ujhelyi, Epeorus sylvicola v menšej miere 

čeľaď Ephemerellidae (Ephemerella mucronata) a Leptophlebidae (Habrophlebia fusca)

2. dolný úsek (lok. 5 – lok. 6) – počet taxónov podeniek výrazne prevyšuje počet taxónov 

pošvatiek (lok. 5) alebo pošvatky vôbec nie sú zastúpené (lok. 6), Baetis vernus prevyšuje 

v dominancii Baetis rhodani (na lok. 6 nájdený len B. vernus v nízkom počte); absencia 

druhov vykazujúcich preferencie ku krenálu alebo xenosaprobite (výnimku tvorí 1 jedinec 

druhu Rhithrogena semicolorata nájdený na piatej lokalite)

3. úsek pred ústím (lok. 7) – najmenej podobná všetkým ostatným lokalitám, zastúpená 

Obr. 1: Dendrogram podobnosti lokalít Gidry.
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jediným nížinným až pahorkatinným limnofilným druhom podenky Cloeon dipterum;

inklinujúcim hlavne k alfa a beta-mezosaprobite, no aj k polysaprobite; ktorý nebol nájdený

na žiadnej inej lokalite.

V porovnaní s výsledkami z minulých výskumov sme zaznamenali štyri nové druhy –

z podeniek nížinný až pahorkatinný druh Caenis luctuosa  (lok. 5), vykazujúci najväčšiu 

preferenciu k beta-, menšiu k alfa-mezosaprobite, z pošvatiek Isoperla difformis a Perla 

burmeisteriana (lok. 4) – ktoré sú pahorkatinnými druhmi s najväčšími preferenciami k beta 

mezosaprobite a na lok. 1 xeno až oligosapróbny druh Protonemura aestiva. Oproti 

výsledkom z rokov 1998 – 1999 neboli potvrdené druhy rodov podeniek Alainites, 

Centroptilum a Heptagenia, u pošvatiek Nemurella, Capnia a Perlodes. Keďže niektoré 

z nich ani predtým neboli zaznamenané vo veľkých počtoch (napr. rod Centroptilum 

zastúpený 1 jedincom druhu Centroptilum luteolum), dôvodom by mohol byť aj náhodný 

faktor. Ďalšími dôvodmi by mohli byť rozdielny počet zberov (naše tri v porovnaní so šiestimi 

v r. 1998 – 1999) a rozdielne dátumy zberov. Pri absentujúcich druhoch zaznamenaných

rodov by dôvodom ich absencie v zberoch mohlo byť aj to, že nie všetky larvy daného rodu 

bolo možné determinovať do druhu.

Pri porovnaní výsledkov makrozoobentosu s výsledkami riečnej morfológie možno 

poukázať na klesajúcu diverzitu skúmaných radov bentického hmyzu predovšetkým pri 

náraste antropického tlaku (hlavne pošvatiek).

Popri zastúpení sapróbnych zón a zonálnej preferencie aj zastúpenie potravných gíld 

zodpovedá teórii riečneho kontinua v prítomnosti drvičov na lok. 1 – 4 (teda hornom 

a strednom toku) na rozdiel od lokalít 5 – 7. Na tejto potravnej gilde sa podieľajú 

predovšetkým druhy pošvatiek rodov Nemoura a Protonemura, menej Leuctra a minimálne

Isoperla a Siphonoperla.

Významnou metrikou je diverzita (Shannon – Wienerov index), ktorej hodnoty sú 

najvyššie v hornom a strednom úseku toku (v poradí lok. 2, 4, 3, 1), odtiaľ smerom k ústiu 

prudko klesajú (najnižšiu hodnotu = 0 má lokalita 6). Podobné krivky vykazujú vyrovnanosť, 

počet senzitívnych taxónov, BMWP, oligo index (%) (hodnotené taxóny = 100%). Sapróbny 

index (Zelinka & Marvan) je najnižší na lokalite 2, odtiaľ jeho hodnota v oboch smeroch 

stúpa, najvyššia je na lok. 7.

Metrikami používanými na vyhodnotenie tried ekologickej kvality pre nami zvolený 

typ toku je počet taxónov podeniek a pošvatiek, ktorých hodnoty vplyvom stresora klesajú,

a český sapróbny index, ktorého hodnota vplyvom stresora stúpa [6]. Súčasný stav skúmaných 
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lokalít Gidry je so stavom z rokov 1998 – 1999 porovnaný na obr. 2 (počty taxónov podeniek 

a pošvatiek), obr. 3 (český sapróbny index) a v tab. 2 (triedy ekologickej kvality).

Tab. 2: Porovnanie tried ekologickej kvality v rokoch 2007 – 2008 a 1998 – 1999.

lokalita 1 2 3 4 5 6 7

trieda ekologickej kvality 2007 - 2008 4 4 4 5 3 2 2

trieda ekologickej kvality 1998 - 1999 5 5 5 5 4 4 4

Vidíme, že lokality 1 – 3 a lok. 5 vykazujú zníženie ekologickej kvality o jednu triedu, 

ktoré je však s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené malým počtom zberov, na lok. 4 

nedošlo k žiadnej zmene. Zhoršenie ekologickej kvality o dve triedy na posledných dvoch 

lokalitách  má však pravdepodobne reálny základ, ktorým je zvýšený negatívny antropický 

vplyv.

Záver

1. Výsledky RHS poskytli podklady na posúdenie vplyvu abiotických a biotických faktorov 

na hydrobionty.

2. Druhová rozmanitosť bola najvyššia v hornej a strednej časti toku, smerom k ústiu klesala; 

dolný úsek toku charakterizovala neprítomnosť pošvatiek (až na druh Isoperla grammatica

na lok. 5).

3. Na lok. 1 – 4 bola zaznamenaná preferencia ku krenálu, prítomnosť xenosapróbnej zóny 

a potravnej gildy drvičov, na rozdiel od lokalít 5 – 7; odlišnosť lokality 7 od ostatných 

lokalít bola predovšetkým v zastúpení polysapróbnej zóny a silnej preferencie k litorálu.

Obr. 2: Porovnanie počtu taxónov podeniek a pošvatiek na 
skúmaných lokalitách Gidry v rokoch 2007 - 2008 a 1998 –
1999.

Obr. 3: Porovnanie českého 
sapróbneho indexu na skúmaných 
lokalitách Gidry v rokoch 2007 –
208 a 1998 – 1999.
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4. Lok. 1 – 3 mali dobrú, lok. 4 veľmi dobrú, lok. 5 priemernú, lok. 6 a 7 zlú ekologickú 

kvalitu.

5. V porovnaní so stavom z rokov 1998 – 1999 došlo k výraznému zhoršeniu na lokalitách 6 

a 7 z dobrého (4) na zlý (2) stav ekologickej kvality, stav na ostatných lokalitách možno 

považovať za výrazne nezmenený.
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Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach sokola myšiara 

(Falco tinnunculus – Linneus, 1758)

Martin Kaľavský, Peter Fenďa

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; kalavsky@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Vtáčie hniezda predstavujú vhodný mikrohabitat pre mnohé parazitické alebo 

neparazitické druhy živočíchov. Významnú zložku takejto hniezdnej fauny tvoria roztoče. 

Roztočmi v hniezdach spevavcov (Passer montanus, Hirundo rustica), ale aj pri vode 

hniezdiacich vtákov na Slovensku, sa zaoberali viacerí autori [1, 2, 6, 7, 8, 10]. Roztočom

v hniezdach dravcov a sov sa venovala menšia pozornosť. Roztoče v hniezdach orliaka 

morského (Haliaeetus albicilla) z územia Slovenska zisťovali Fenďa a Lengyel [3], 

identifikovali spolu 34 druhov roztočov. Eudominantným druhom bol Androlaelaps casalis

[3]. Hniezdnu faunu pôtika kapcavého (Aegolius funereus) analyzoval Krištofík a kol. [5]. 

V hniezdach zistili prítomnosť 7 druhov roztočov z radu Mesostigmata. Predominantným 

druhom bol Dermanyssus gallinae (tvoril 76,9 % všetkých roztočov) [5].

Cieľom predloženej práce je kvalitatívno – kvantitatívna charakteristika fauny 

roztočov v hniezdach sokola myšiara (Falco tinnunculus) nachádzajúcich sa v intraviláne 

a extraviláne Bratislavy.

Materiál a metódy

Materiál bol získaný z hniezdnej výstelky sokolov myšiarov, ktoré obsadili hniezda

krkavcovitých vtákov, umelé hniezdne podložky, búdky a kvetináče, či výklenky na 

panelákoch v Bratislave. Spracovaných bolo celkom 24 hniezd, z ktorých 11 hniezd bolo v 

umelých hniezdnych podložkách, 1 v polobúdke, 1 v stračom hniezde, 4 v dutinách stavieb 

nachádzajúcich sa v extraviláne Bratislavy a 7 antropických hniezd bolo v intraviláne

Bratislavy. Hniezdny materiál bol odoberaný počas hniezdenia a po vyletení mláďat 

z hniezda. Hneď po odbere v teréne sa materiál uschoval do polyetylénových sáčkov. Na 

vypudenie hniezdnej fauny z jednotlivých vzoriek sme následne použili termoeklektory 
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(Tullgrenove aparáty) so 40 W žiarovkou ako účinným zdrojom svetla a tepla, po dobu 

najmenej 48 hodín. Princíp tohto prístroja spočíva v tom, že živočíchy unikajú z hniezdneho 

materiálu pred svetlom a teplom (žiarovka nad hniezdom), preliezajú cez sitko a padajú do 

nádoby s fixačnou tekutinou (liehom). Nakoniec sa detrit z hniezda po malých častiach prezrel

pod lupou. Získaný materiál bol uchovávaný v 75% roztoku etylalkoholu a následne boli 

získané jedince identifikované.

Výsledky a diskusia

V 24 hniezdach sokola myšiara sme našli 1409 jedincov roztočov, ktoré okrem radu 

Mesostigmata patrili aj do radov: Prostigmata, Astigmata, Orobatida. Z radu Mesostigmata sa 

v hniezdach nachádzalo 19 druhov roztočov patriacich do 10 čeľadí. Prehľad jednotlivých 

druhov a ich početnosť uvádza Tab. 1.

Tab. 1: Prehľad jednotlivých druhov roztočov a ich početnosť.

   Druhy 
                                                                                     Lokalita Intravilán 

Bratislavy
Extravilán 
Bratislavy

Prostigmata non.det. 1

Astigmata non.det. 34 224

Oribatida non.det. 24 140

Mesostigmata Ascidae non.det. 6

Parasitidae Parasitidae non.det. 2

Laelapidae Laelapidae non.det. 9 15

Laelaps sp. 10 31

Laelaps hilaris (C.L. Koch, 1836) 16

Eulaelaps stabularis (C.L. Koch, 1840) 1

Androlaelaps sp. 4 23

Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) 27

Androlaelaps fahrenholzi (Berlese, 1911) 11 6

Macrochelidae Macrochelidae non.det. 43 8

Macrocheles glaber (J. Müller, 1860) 51 2

Dermanyssidae Dermanyssus sp. 1 28

Dermanyssus gallinae (de Geer, 1778) 2 3

Dermanyssus hirundinis (Hermann, 1804) 2 672

Uropodidae non.det. 2

Urodinychidae Uroobovella sp. 3

Polyaspidae Uroseius infirnus (Berlese, 1887) 2

Trachytidae Trachytes irenae Pecina, 1970 1

Nenteriidae Nenteria dobrogensis Feider & Hutu 1971 1

Nenteria breviunguiculata (Willmann 1949) 3

Zerconidae Zercon peltatus C.L. Koch, 1836 1
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Roztoče z radu Mesostigmata sa nachádzali v 87, 5 % skúmaných hniezd. V hniezdach 

sa najčastejšie vyskytovali druhy roztočov z rodov Laelaps a Dermanyssus. Najpočetnejší bol 

druh Dermanyssus hirundinis, ktorý tvoril 48% z celej vzorky. Acarofauna hniezd sokola 

myšiara je tvorená rôznymi ektoparazitmi ako aj voľne žijúcimi roztočmi. Ektoparazity 

vtákov sú zastúpené rodmi Dermanyssus, Eulaelaps a Androlaelaps. Druh Dermanyssus 

gallinae sa vyskytuje hlavne v chovoch domácej hydiny alebo v holubníkoch. Dermanyssus 

hirundinis patrí medzi obligatórne ektoparazity vtákov. Vyskytuje sa v hniezdach voľne 

hniezdiacich druhov vtákov aj v hniezdach dutinových hniezdičov [10]. Eulaelaps stabularis

parazituje na hlodavcoch, hmyzožravcoch, nachádza sa aj v ich hniezdach a v hniezdach 

vtákov (Tichodroma muraria, Riparia riparia). Druh Androlaelaps casalis patrí medzi 

roztoče obývajúce hniezda vtákov, nachádza sa aj na hlodavcoch, na glejovitých pôdach, 

v sene a slame.  Androlaelaps fahrenholzi je parazit vtákov, hlodavcov ako aj iných cicavcov 

(Mustela sp.) obýva aj ich hniezda, zriedkavo sa vyskytuje na ornej pôde. Druhy rodu Laelaps

sa najčastejšie nachádzajú na druhoch drobných zemných cicavcoch z rodov Apodemus, 

Arvicola, Microtus, Talpa, Rattus, Mus. Druh Laelaps hilaris je typickým ektoparazitom 

drobných zemných cicavcov z rodu Microtus [4].

Okrem parazitických druhov sme našli aj voľne žijúce druhy roztočov. Macrocheles 

glaber je obyvateľom polí, lúk a lesov. Nachádza sa v kompostovanej pôde, humuse, 

spráchnivelom materiáli. Druhy rodu Uroobovella sú kozmopolitne rozšírené s počtom asi 

260 známych druhov. Asi 30 % druhov obýva pôdny detritus, humus a opadanku, ďalších asi 

40 % druhov obýva rôzne drevné substráty. Zvyšok tvoria najmä obligátne koprofily 

a nidikoly. Uroseius infirnus je nidikol, ktorý bol u nás zistený v hniezdach rôznych druhov 

vtákov (Accipiter gentilis, Milvus migrans, Asio otus, Corvus frugilegus, Sturnus vulgaris, 

Troglodytes troglodytes). Zistený bol aj v práchne bútľavých stromov. Uprednostňuje nížinné 

oblasti. Druh Trachytes irenae patrí k edafickým detrikolom. Je to lesný druh stredných 

a vyšších polôh, ktorý žije vo vrstve hrabanky a opadanky. Nenteria dobrogensis je koprofilný 

a troglofilný druh. Pôvodne známy z guána v rumunských jaskyniach. V nížinách a kotlinách 

sa nachádza druh Nenteria breviunguiculata. Patrí medzi edafické detrikoly obyvajúce najmä 

pôdu a opadanku [9]. Druh Zercon peltatus obýva opadanku, lístie [4].

Záver

Z intravilánu a extravilánu Bratislavy sme analyzovali hniezdny materiál z 24 hniezd 

sokola myšiara (Falco tinnunculus). Z hniezd bolo extrahovaných 1409 jedincov roztočov. 
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Celkovo sme zistili prítomnosť 19 druhov roztočov z radu Mesostigmata. V hniezdach sa 

najčastejšie vyskytovali druhy roztočov z rodu Laelaps a Dermanyssus. Najpočetnejším

druhom bol druh Dermanyssus hirundinis.
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Úvod a formulácia cieľa

Vírus šarky slivky (Plum pox virus, PPV) je ochorenie postihujúce kôstkoviny. 

Prejavuje  sa  znížením kvality ovocia a predčasným opadávaním plodov, čím je považované 

za jedno z najzničujúcich a ekonomicky najzávažnejších ochorení [1]. Vírus sa šíri voškami a 

vegetatívne. Najrozsiahlejší prenos je ľudskou činnosťou – rozširovaním napadnutých 

rastlinných materiálov. Genóm vírusu tvorí (+)ssRNA. Expresiou vzniká polyproteín, ktorý je  

štiepený vírusovými proteázami za vzniku desiatich finálnych produktov (obr. 1). RNA je vo 

virióne chránená asi 2000 molekulami jediného typu kapsidového proteínu CP [2].

Sekvenčné údaje slúžia na predpovedanie štruktúry a funkcie vírusových proteínov a 

majú význam pre pochopenie evolúcie PPV [3]. Vo verejných databázach je v súčasnosti 

prístupných okolo 300 zápisov sekvencií rôznych izolátov PPV. Z nich 29 je kompletných 

genómových sekvencií, 7 je takmer plnodĺžkových a vyše 260 je čiastkových sekvencií 

rôznych (vyše 200) izolátov PPV. Z nich najviac sa vzťahuje k oblasti génu pre CP, resp. k 

úsekom v 3´-koncovej oblasti genómu, pomerne málo dát je zo strednej a 5´-koncovej oblasti.

V súčasnosi  rozlišujeme šesť kmeňov PPV: D, M, EA, C, W a Rec, ktoré možno 

rozlíšiť na základe biologických, sérologických a molekulárnych analýz [2]. 

Najspoľahlivejšou metódou typizácie je sekvenčná analýza genómu. Izoláty PPV sa vzájomne 

odlišujú aj elektroforetickou pohyblivosťou CP v denaturačnej elektroforéze (SDS-PAGE). 

Tieto rozdiely sú viazané na kmeňovú príslušnosť jednotlivých izolátov, avšak boli zistené aj 

ojedinelé netypické prípady anomálneho elektroforetického profilu, takže táto metóda nie je 

úplne spoľahlivá pri kmeňovom triedení [4].

V našej práci sme sa zaoberali kompletnou sekvenáciou genómu izolátu BULG z 

kmeňa PPV-Rec, ktorého CP dáva v SDS-PAGE netypický profil odlišný od profilu prevažnej 

väčšiny izolátov tohto kmeňa. Cieľom bolo porovnať genóm PPV BULG s inými kmeňmi 

vírusu a predovšetkým s iným (typickým) izolátom kmeňa PPV-Rec.
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Materiál a metódy

Na sekvenovanie sme použili použili cDNA PPV-Rec (izolát BULG) [5] pripravenú 

reverznou transkripciou a amplifikáciou po imunochemickom zakoncentrovaní (IC-RT-PCR). 

Na vnútorný povrch mikroskúmavky sme naviazali polyklonálnu protilátku proti PPV (5 

µg/ml IgG v 100 µl väzbového roztoku pre ELISA) [6, 7]. Väzba prebiehala 4 h pri 37°C. Po 

premytí 4 x roztokom PBS-T sme pridali 100 µl vzorky pripravenej homogenizáciou listu 

rastliny Nicotiana benthamiana infikovanej PPV BULG v roztoku PBS-T a následným 

vyčírením na stolnej centrifúge. Väzba vírusu prebiehala 16 h pri 4°C.

Po opätovnom premytí PBS-T sme pokračovali reverznou transkripciou. Použili sme 

AMV reverznú transkriptázu (Promega). Do každej vzorky sme pridali 3,5 µl Tritonu X-100 

(1,7 %), 2 µl primeru (náhodné hexanukleotidy, 0,6 mmol/l) a 16,5 µl H2O. Zmes sme 

inkubovali 10 min pri 65°C a 2 min pri 0°C. Následne sme pridali 6 µl 5 x konc. roztoku pre 

RT, 2 µl dNTP (10 mM), 1 µl AMV RT (10 U/µl) a inkubovali 45 min pri 41°C a 3 min pri 

94°C. Získanú cDNA sme pred PCR skladovali pri -20°C.

Jednotlivé úseky DNA sme amplifikovali s použitím DNA polymerázy GO Taq 

(Promega) a rôznych párov primerov (obr. 1). Reakcie prebiehali v termocykléri Biometra T

personal za nasledovných podmienok: úvodná denaturácia (95°C) 5 min, 40 cyklov: 

denaturácia (95°C) 15 s / anelácia (56°C) 30 s / elongácia (72°C) 1-3 min podľa dĺžky 

amplifikovaného fragmentu, finálna elongácia (72°C) 10 min. Zloženie reakčnej zmesi pre 

PCR (50 µl): 31,75 µl H2O, 10 µl 5 x konc. reakčného roztoku s MgCl2 (7,5 mmol/l), 1 µl 

dNTP (10 mmol/l), po 2 µl forward a revers primeru (10 mmol/l), 0,25 µl GO Taq 

polymerázy (5 U/µl), 3 µl cDNA.

PCR produkty sme analyzovali elektroforézou v 1 % agarózovom géli, vizualizovali 

pomocou GoldView Nucleic Acid Stain (SBS Genetech) na UV transiluminátore, purifikovali 

z PCR zmesi pomocou QIAquick PCR Purification kitu (Qiagen) a nechali sekvenovať (KMB 

PriF UK). Získané sekvencie sme analyzovali a porovnávali v programe MEGA4 [8]. Pre 

porovnávacie štúdie sme zvolili kompletne osekvenované izoláty PPV, ktoré sú v GenBank 

dostupné pod nasledovnými prístupovými číslami: PPV-D Dideron (X16415), PPV-M SK68 

(X56759), PPV-Rec BOR-3 (AY028309), PPV-EA El Amar (AM157175), PPV-C Soc 

(AY184478) a PPV-W Winona (AY912055).
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P1              HC-pro            P3   6K1            CI          6K2 VpG  NIa             NIb              CP

Obr. 1: Štruktúra genómu PPV (hore) a schéma postupného sekvenovania genómu izolátu BULG (dolu)

Výsledky a diskusia

Genóm PPV BULG sme sekvenovali metódou amplifikácie a sekvenácie viacerých 

prekrývajúcich sa úsekov. Sekvenovali sme priamo PCR produkty, ako je znázornené na 

schéme (Obr. 1). Celkovo sme sekvenovali 17 PCR produktov amplifikovaných pomocou 

rôznych kombinácií 32 primerov. Získaná úplná sekvencia je 9784 nukleotidov dlhá (bez 

polyA úseku na 3' konci). Podľa očakávania obsahuje veľký ORF kódujúci polyproteín dlhý 

3140 aminokyselín. Porovnanie s kompletnými sekvenciami predstaviteľov jednotlivých 

kmeňov PPV je zhrnuté v Tab. 1 a fylogenetický strom skonštruovaný na základe 

nukleotidových sekvencií je na Obr. 2. 

Tab. 1: Homológia sekvencie BULG s predstaviteľmi šiestich kmeňov PPV. Nad uhlopriečkou sú nukleotidové 
sekvencie, pod uhlopriečkou sekvencie aminokyselín

BULG BOR-3 Dideron SK_68 El_Amar W SoC
BULG 99,18 95,42 89,51 76,25 76,22 73,41
BOR-3 99,33 95,42 89,47 76,34 76,15 73,42

Dideron 97,52 97,48 87,39 75,93 75,94 72,75
SK_68 97,22 97,22 95,80 75,75 75,63 73,54

El_Amar 91,04 91,18 90,48 90,69 72,71 71,61
W 89,21 89,25 88,54 88,86 88,82 76,61

SoC 87,75 87,75 86,95 87,49 87,24 88,32

Zaujímalo nás detailné porovnanie sekvencie izolátu BULG s izolátom BOR-3, 

ktorého CP má typický dvojpásový profil na SDS-PAGE (Obr. 3). Celkovo sa obe sekvencie 

odlišovali v 81 nukleotidoch (0,8 % genómu), resp. v 21 aminokyselinách (0,67 % 

polyproteínu). Tieto rozdiely boli distribuované viac-menej rovnomerne pozdĺž celého 

genómu. Najviac rozdielov sme zaznamenali v génoch HC-pro, CI a NIb, ale aj v génoch P1 a 

P3, ktoré sú vo všeobecnosti u potyvírusov známe svojou vysokou konzervatívnosťou (Tab. 
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2). Rozdiely v aminokyselinovej sekvencii boli najväčšie u NIb a P1. V Tab. 3 sú znázornené 

všetky aminokyselinové zámeny pozdĺž polyproteínu izolátu BULG oproti BOR-3.

Obr. 2: Fylogenetický strom kompletných nukleotidových sekvencií genómu izolátu BULG a zástupcov šiestich 
kmeňov PPV

Obr. 3: Imunoblot PPV CP po SDS-PAGE. Izolát BULG (1), BOR-3 (2), štandard molekulových hmotností (3)

Elektroforetický profil CP izolátov BOR-3 a BULG nezávisí od hostiteľskej rastliny 

ani štádia infekcie [4, 9]. Keďže je pohyblivosť CP závislá iba od vírusového izolátu, musí 

byť informácia o príslušnej modifikácii kódovaná vírusovým genómom. V minulosti sa 

ukázalo, že dvojpásový profil PPV BOR-3 odráža prítomnosť dvoch foriem CP, ktoré sú do 

rôznej miery fosforylované [10]. Je možné, že niektorá z dvoch zámien aminokyselín v CP 

mení štruktúru molekuly a jej schopnosť fosforylácie. Alternatívne sa môže na posttranslačnej 

modifikácii CP ako kofaktor podieľať niektorý neštruktúrny proteín PPV. Takáto aktivita 

potyvírusových proteínov zatiaľ nebola zistená, avšak proteíny potyvírusov sú známe svojou 

multifunkčnosťou [2]. Okrem toho úlohy niektorých z nich (predovšetkým P1 a P3) v 

infekčnom cykle vírusu zatiaľ nie sú preskúmané. Preto samotné porovnanie sekvencií 

nemôže odpovedať na otázku, čím je spôsobený rozdiel v pohyblivosti CP oboch izolátov. 

Naša práca je však nutným východiskom pre ďalšie funkčné štúdie pomocou cielenej 

mutagenézy genómu PPV-Rec.

Dideron

BULG

BOR-3

SK68

El Amar

SoC

W
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Tab. 2: Nukleotidové, resp. aminokyselinové rozdiely v sekvencii izolátov BULG a BOR-3. Δ BOR-3 –
množstvo rozdielov v jednotlivých častiach genómu s dĺžkou N, % – percentuálne vyjadrenie odlišnosti v danej 
časti genómu, ncr – nekódujúca oblasť (non-coding region)

oblasť nukleotidy aminokyseliny

genómu Δ BOR-3 N % Δ BOR-3 N %

5' ncr 3 146 2,05
P1 9 924 0,97 4 308 1,30

HC-pro 15 1374 1,09 1 458 0,22
P3 9 1050 0,86 3 350 0,86
6K1 2 156 1,28 0 52 0,00
CI 13 1905 0,68 3 635 0,47

6K2 1 159 0,63 1 53 1,89

VpG 4 501 0,80 1 167 0,60
NIa-pro 5 807 0,62 1 269 0,37

NIb 11 1554 0,71 5 518 0,97
CP 7 993 0,70 2 330 0,61

3' ncr 2 215 0,39

celkom 81 9784 0,80 21 3140 0,67

Tab. 3: Lokalizácia a špecifikácia aminokyselinových rozdielov medzi izolátmi BULG a BOR-3 v jednotlivých 
častiach genómu

pozícia BOR-3 BULG gén
106 Lys Arg

P1
271 Ser Pro
285 Arg Lys
297 Gly Val
759 Ser Asn HC-pro

790 Arg Gln
P3840 Ile Thr

1079 Ala Val
1377 His Tyr

CI1446 Val Ile

1652 Asp Glu

1810 Lys Thr 6K2

1889 Asn Asp VpG

2222 Thr Met NIa

2302 Lys Arg

NIb
2388 Val Ala
2434 Asp Asn
2442 Ser Asn
2798 Ile Thr
2876 Glu Arg

CP
2945 Gln His
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Záver

Stanovením sekvencie izolátu BULG sme rozšírili databázu známych celkových 

sekvencií PPV (je to tretia známa kompletná sekvencia PPV-Rec).

Porovnaním so sekvenciou izolátu BOR-3 sme zistili minimálne rozdiely (81 z 9784 

nukleotidov, resp. 21 z 3140 aminokyselín). Našou prácou sme vytvorili predpoklady pre 

ďalší výskum fenotypových rozdielov medzi týmito dvomi izolátmi.
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Dôsledky divergentnej selekcie prepelíc japonských na obsah testosterónu v žĺtku 

na vybrané parametre imunitného systému
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Úvod a formulácia cieľa

Testosterón (T) je pohlavný steroidný hormón produkovaný u samíc vo folikulárnej 

stene obaľujúcej vyvíjajúci sa oocyt [1]. Koncentrácia pohlavných steroidných hormónov 

v žĺtku, a teda aj testosterónu, je závislá od alokácie maternálnych hormónov samicou. Týmto 

spôsobom môže samica ovplyvniť fenotypy svojich potomkov a zabezpečiť im lepšiu šancu 

na odovzdanie genetickej informácie ďalším generáciám [2].

Prostredníctvom aktivačných účinkov testosterón stimuluje vývin svalov,

reprodukčných orgánov a spermiogenézu, ako aj rozvoj sexuálneho a kompetitívneho 

správania a vývin výrazných pohlavných ornamentov [3]. Na druhej strane však testosterón 

pôsobí na vyvíjajúci sa organizmus aj negatívnym spôsobom prostredníctvom jeho 

imunosupresívnych účinkov [4], zvýšeného oxidačného stresu [5] a zvýšených metabolických 

požiadaviek na výdaj energie [6]. Pri alokácii maternálnych hormónov je potomstvo 

vystavené nielen pozitívnym, ale potenciálne aj nepriaznivými účinkom zvýšenej hladiny 

testosterónu. Mláďatá s vysokými hladinami hormónu majú na základe negatívnych účinkov 

testosterónu nižšiu šancu na prežitie, ale majú vyššiu šancu reprodukčného úspechu v danom 

roku. Na druhej strane mláďatá s nižšími hladinami majú vyššiu šancu prežiť, ale je 

pravdepodobné, že v danom roku zanechajú menší počet potomkov [7]. Energia, ktorú 

vyvíjajúci sa jedinec v skorých štádiách vývinu vynaloží na zvýšený rast, nadštandardné 

sexuálne znaky a kompetitívne správanie, je vynaložená na úkor iných rozvíjajúcich sa 

systémov, ako napríklad imunitného systému [5,6].

V súčasnosti sa výskum tejto oblasti rozdeľuje do dvoch hlavných smerov. Prvý 

prístup využíva priame ovplyvnenie hladín T vo vajcovom žĺtku, čo však zahŕňa riziko 

odlišnej distribúcie tohto hormónu vo vrstvách žĺtka v porovnaní s jeho prirodzeným 

rozvrstvením, a preto nemusí odrážať skutočný efekt spôsobený zvýšenými hladinami 

maternálnych hormónov [8]. Druhý prístup využíva skutočnosť, že v rámci jednej znášky sa 
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hladiny maternálnych hormónov líšia od prvého k poslednému vajcu. V týchto prípadoch sa 

dá porovnávať pôsobenie T v rámci jednej znášky, čo však môže byť ovplyvnené 

individuálnymi charakteristikami sledovaných jedincov a predstavuje záver odvodený iba 

z korelačných závislostí. 

Na našom pracovisku sme sa rozhodli na základe dosiahnutých výsledkov o vysokej 

opakovateľnosti meraní testosterónu vo vajci [9] pre selekciu jedincov na vysoké a nízke 

hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku, čím sme sa snažili eliminovať nevýhody 

predchádzajúcich dvoch prístupov. V prezentovanom experimente sme sa zamerali na vplyv 

geneticky zvýšeného obsahu T vo vajci na vybrané charakteristiky imunitného systému 

(hmotnosti sekundárnych lymfatických orgánov, pomer heterofilov a lymfocytov a test 

bunkovej imunity).

Materiál a metódy

Na pokus boli použité prepelice japonské (Coturnix japonica) chované na Ústave 

biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji. V experimente boli použité 

jedince F2 generácie línie selektovanej na vysoký (HET; 12,8 ± 0,9 pg/mg) a nízky  (LET; 

4,0 ± 0,2 pg/mg) obsah testosterónu v žĺtku. 

Zber vajec sa uskutočnil od vybraných samíc F1 generácie LET/HET vo veku 29 

týždňov. Vajcia boli naložené do liahne BIOSKA (Sedlčany, ČR) a inkubované 

v štandardných podmienkach pri teplote 37,5 ± 0,2 °C, relatívnej vlhkosti 50-60 %, v tme, 

s automatickým otáčaním vajec každú hodinu. Dva dni pred očakávaným liahnutím boli 

premiestnené do doliahne Nationale (Francúzsko) v kovových boxoch s priehradkami, aby 

bolo zabezpečené individuálne liahnutie mláďat podľa príslušnosti k samici. 

Do ďalšej štúdie bolo vybraných 20 mláďat z každej skupiny (2 až 3 mláďatá od 1 

samice), ktoré boli premiestnené do dvoch chovných klietok podľa príslušnosti k línii LET/ 

HET. Zvieratá mali počas pokusu voľný prístup k vode a krmivu (kompletná kŕmna zmes 

HYD 13 na výkrm moriek). Prepelice boli chované pri nepretržitom svetle a teplota bola 

udržiavaná na 35°C v strede chovného boxu. Prepelice boli individuálne označené farebnou 

kombináciou krúžkov na nohu.

Vo veku 11 dní boli pokusné zvieratá odvážené a bol vykonaný test bunkovej imunity 

injekčnou aplikáciou fytohemaglutinínu (PHA, Sigma, ST Luis, USA). Uvedená látka bola 

aplikovaná do kožnej riasy krídla s cieľom indukovať lokálnu zápalovú reakciu. Hrúbka 

kožnej riasy bola meraná pred aplikáciou a 24 hodín po aplikácii mikrometrom (Vogel, 

Nemecko) s presnosťou 0,001 mm v 5 opakovaných meraniach na jedno krídlo. Do ľavého 
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krídla bol aplikovaný 20 μl PBS a do pravého krídla sme aplikovali 100 μg fytohemaglutinínu 

v 20 μl PBS. PBS alebo PHA bol aplikovaný injekčnou striekačkou s ihlou 25G, 0.5×16 mm 

(Terumo, Leuven, Belgium). Po aplikácii PHA bol vypočítaný Wing  Web Index: (hrúbka 

riasy po aplikácii PHA – hrúbka pred aplikáciou PHA) - (hrúbka po aplikácii PBS – hrúbka 

pred aplikáciou PBS).

Nasledujúci deň boli zvieratá usmrtené rýchlou dekapitáciou, ktorá by sa nemala 

odraziť na zmenách študovaných fyziologických ukazovateľov. Po dekapitácii sme odobrali 

krv do heparinizovaných skúmaviek (Heparin, Léčiva, ČR, nariedený pufrom 1:5). V krvi boli 

merané hodnoty hematokritu (12000 otáčok/min., 3 minúty). Následne boli urobené krvné 

roztery na podložné sklíčka, dôkladne odmastené etanolom. Z krvi každého jedinca boli

pripravené tri preparáty, ktoré boli po dôkladnom vysušení zafixované a zafarbené (3 min. 

Mayov-Grünwaldov roztok, 1 min. Mayov-Grünwaldov roztok s neutrálnou vodou v pomere 

1:1, 20 až 30 min. Giemsovského-Romanovského roztok s neutrálnou vodou v pomere 1:10). 

Preparáty boli vyhodnotené pod svetelným mikroskopom (CARL ZEISS, Jena, Nemecko) pri 

1000-násobnom zväčšení s použitím imerzného oleja. Bol určovaný diferenciálny počet 

bielych krviniek (heterofilov, bazofilov, eozinofilov, lymfocytov, monocytov) a vypočítaný 

pomer heterofilov ku lymfocytom. Následne bola vykonaná pitva, pričom sme určili pohlavie 

jedincov a vypreparovali sekundárne lymfatické orgány (slezinu, Fabriciovu burzu), ktoré 

sme odvážili s presnosťou na 0,001g.

Získané výsledky sú vyjadrené ako priemer ± stredná chyba priemeru. Štatistické 

hodnotenia sme uskutočnili dvojfaktorovou analýzou rozptylu, v ktorej boli zahrnuté faktory 

línia, pohlavie a vzájomná interakcia medzi nimi. Rozdiely medzi skupinami boli analyzované 

na základe LSD post hoc testov. 

Výsledky a diskusia

Hmotnosti prepelíc po vyliahnutí nevykazovali signifikantné rozdiely ani medzi 

skupinami ani pohlaviami. Mláďatá z línie selektovanej na vysoký obsah testosterónu vo vajci 

(LET) mali priemernú hmotnosť 6,6 ± 0,1g a jedince z línie selektovanej na vysoký obsah 

testosterónu (HET) mali priemernú hmotnosť 6,9 ± 0,1g. Podobné štatisticky nevýznamné 

rozdiely sme zistili aj na konci pokusu. U prepelíc vyliahnutých z vajec s nízkym obsahom 

testosterónu bol pomer pohlaví približne 1:1 (9 samíc, 10 samcov), kým pri HET línii sme 

zaznamenali podstatne vyšší počet samcov (5 samíc, 15 samcov). Význam testosterónu vo 

vajci sa diskutuje z hľadiska možnosti ovplyvnenia sekundárneho pomeru pohlavia [10], takže 
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naše výsledky naznačujú posun pohlavia smerom k samcom v línii selektovanej na vysoký 

obsah testosterónu. Toto zistenie je však nutné overiť na rozsiahlejšom počte zvierat, aby sme 

sa vyhli možným prirodzeným variáciám, ktoré nemuseli byť zaznamenané v tomto pokuse.

Dvojfaktorovou analýzou rozptylu sme zaznamenali signifikantný vplyv línie na 

hodnoty hematokritu, ktoré boli signifikantne nižšie v HET línie v porovnaní s líniou LET    

(F = 7,373; P < 0,05). Medzi pohlaviami sme významné rozdiely nezistili.

Obr. 1: Hmotnosti lymfoidných orgánov sleziny a Fabríciovej burzy v línií prepelice japonskej selektovanej na 
vysoký (HET) a nízky (LET) obsah testosterónu v žĺtku. Čísla v stĺpcoch predstavujú počet jedincov v skupine 
a hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM,  P  0,05.

Pri hmotnosti sekundárneho lymfoidného orgánu sleziny sme nezaznamenali rozdiely 

medzi líniami ani pohlaviami (obr. 1). V prípade Fabríciovej burzy sme zistili signifikantný 

vplyv interakcie medzi pohlavím a líniou na hmotnosť tohto lymfoidného orgánu (F = 

10,2380; P < 0,01). Následným porovnaním jednotlivých skupín bola preukázaná zníženú 

hmotnosť burzy samíc LET línie v porovnaní s HET líniou. Zistenie poukazuje na 

diferenciálny vplyv maternálneho testosterónu na imunitný systém v závislosti od pohlavia. Je 

treba pripomenúť, že Fabríciova burza vtákov je zodpovedná za dozrievanie B-lymfocytov.

Medzi líniami sme nezaznamenali rozdielnu distribúciu leukocytov, ale zistili sme 

pohlavné rozdiely v počte heterofilov a lymfocytov a taktiež v ich vzájomnom pomere. Počet 

heterofilov bol signifikantne vyšší u samcov (48,7 ± 1,7%) ako u samíc (40,7 ± 2,7%), kým 

pri lymfocytoch sme zaznamenali opačnú tendenciu (samce 48,0 ± 1,6%; samice 56,2 ± 

2,7%), nezávisle od línie. Aj v prípade pomeru heterofilov k lymfocytom ANOVA preukázala 

závislosť od pohlavia (F = 0,91; P < 0,05), pričom bol tento pomer vyšší u samcov (1,08 ± 

0,09%) ako u samíc (0,78 ± 0,10%). Pomer heterofilov ku lymfocytom je u vtákov veľmi 

dobrým ukazovateľom stresu.
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Tab. 1: Diferenciálny počet bielych krviniek vyjadrený v percentách ± SEM. He-heterofily, Eo-eozinofily, Ly-
lymfocyty, Mo-monocyty, He/Ly-pomer heterofilov/lymfocytov.

N % He SEM % Eo SEM % Ly SEM % Mo SEM He/Ly SEM

LET 19 45,5 2,7 3,5 0,5 50,7 2,6 0,3 0,1 1,01 0,13

HET 20 46,1 1,7 2,5 0,5 51,2 1,7 0,3 0,2 0,94 0,07

samice 14 40,7 2,7 2,6 0,3 56,2 2,7 0,5 0,2 0,78 0,10

samce 25 48,7 1,7 3,2 0,5 48,0 1,6 0,2 0,1 1,08 0,09

LET samice 9 41,1 4,0 3,2 0,3 55,4 4,1 0,4 0,2 0,83 0,15

LET samce 10 49,4 3,4 3,9 1,0 46,5 2,9 0,3 0,1 1,16 0,19

HET samice 5 39,9 2,5 1,7 0,4 57,8 2,3 0,6 0,6 0,70 0,06

HET samce 15 48,2 1,8 2,7 0,6 48,9 1,9 0,2 0,1 1,03 0,08

V teste humorálnej imunity sme nezaznamenali signifikantné rozdiely ani medzi 

líniami, ani pohlaviami.

Záver

Výsledky ukazujú, že zvýšený obsah testosterónu v žĺtku vajec prepelíc japonských 

má kapacitu modifikovať imunokompetenciu mláďat vyliahnutých z vajec s vysokým 

a nízkym obsahom tohto hormónu. Jeho účinky sa môžu diferenciálne manifestovať u samcov 

a samíc. Predpokladáme, že v podmienkach zvýšenej imunitnej a stresovej záťaže budú 

účinky testosterónu dramatickejšie a ich štúdium bude predmetom ďalšej našej práce.
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Porovnanie metód odchytu rakov

Viera Kilmajerová, Juraj Šalát
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Úvod a formulácia cieľa

Na odchyt rakov sa využívajú rôzne metódy v závislosti na hĺbke koryta vodného toku 

a účelu odchytu. V hlbších tokoch sa často využívajú pasce, v plytších tokoch sa osvedčilo 

chytanie do ruky [1, 2, 3]. Tieto dve metódy sú najpoužívanejšie. Ostatné metódy (spomínané 

nižšie) sa využívajú menej. Cieľom tejto práce bolo porovnať jednotlivé metódy odchytu 

z hľadiska ich efektivity, ako aj z praktického hľadiska. Každá z nižšie uvedených metód má 

svoje výhody a nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť ešte pred začiatkom výskumu, aby bol 

splnený jeho cieľ.

Materiál a metódy

Skúmaná lokalita sa nachádza v potoku Krtíšok, v katastri mesta Modrý Kameň, časť 

Dolina (okres Veľký Krtíš). Potok Krtíšok je jednou zo zdrojníc potoka Krtíš, ktorý ústi do 

rieky Ipeľ. Potok Krtíšok je dlhý približne 15 km, podhorského charakteru s 

prevažne kamenitým dnom a nízkymi brehmi. Odchyty boli vykonávané každoročne 

v rovnakom úseku potoka, v mesiacoch júl a august. Vymedzený úsek potoka mal dĺžku 600

m. 

Výskum prebiehal v rokoch 2004 – 2007. Po celú dobu výskumu sme sledovali tú istú 

populáciu raka riečneho. V roku 2004 bol odchyt rakov realizovaný počas dňa metódou 

odkrývania skál, vyskúšaná bola aj metóda plašenia spod skál. V roku 2005 bola na odchyt 

počas dňa využitá metóda vnadenia na mäsitú návnadu a vyskúšaná bola aj metóda chytania 

do živolovných pascí. V rokoch 2006 a 2007 boli odchyty rakov vykonávané v noci, bola 

využitá metóda nočného zberu. Každoročne boli odchytené jedince značené, aby sa 

zabránilo opätovnému meraniu a započítaniu toho istého jedinca. V rokoch 2004 a 2005 boli  

odchytené jedince značené odstrihnutím časti uropodu, v rokoch 2006 a 2007 boli značené 
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namaľovaním čísla syntetickou farbou na karapax. U odchytených rakov bola pomocou 

posuvného meradla zmeraná dĺžka tela – od rostra po telson.

Výsledky a diskusia

V roku 2004 bola vyskúšaná metóda plašenia rakov spod skál. Tento spôsob odchytu 

bol neefektívny, pretože si vyžadoval viac času a odchytené boli len 4 jedince. Raky majú 

tendenciu presunúť sa hlbšie do úkrytu a nie uniknúť z neho von, čo znemožňuje ich odchyt 

touto metódou. Ako efektívnejšia sa osvedčila metóda odkrývania skál, pri ktorej boli raky 

chytané do ruky. Odchytených bolo 105 jedincov. Táto metóda je ideálna v plytkých tokov a 

umožňuje objektívne spoznať vekové zloženie populácie, pretože je možné chytiť jedincov 

rôzneho veku, teda aj rôznej dĺžky tela. Jej nevýhodou je, že pri odkrývaní skál sa porušia 

račie úkryty a raky sa už do nich nemusia vrátiť. V roku 2005 sme na odchyt použili metódu

vnadenia na návnadu. Mäsitá návnada bola voľne položená na dne koryta. Odchytených bolo 

202 jedincov. Táto metóda je vhodná do akokoľvek hlbokej vody a umožňuje chytiť viac 

rakov za kratší čas, čím je aj menej namáhavá. Úkryty rakov ostanú neporušené. Metóda 

chytania na návnadu neumožňuje objektívne posúdenie vekovej štruktúry populácie, pretože 

k nahodenej návnade sa po vzájomných súbojoch dostanú vždy najsilnejšie, najväčšie, čiže 

najstaršie jedince. Mladšie sú odohnané, a teda nezmerané a nezarátané do celkového počtu 

odchytených rakov. Vyskúšaná bola aj metóda chytania do živolovných pascí s mäsitou 

návnadou, avšak ukázala sa ako neefektívna, keďže nebol odchytený ani jeden jedinec. V roku 

2006 a 2007 bol odchyt rakov robený v noci, počas ich najväčšej aktivity [4]. Po zotmení asi 

od 2200hod. sme pomocou baterky vyhľadávali raky, ktoré si v tom čase hľadali potravu. Táto 

metóda je veľmi efektívna, nenáročná a rýchla. Raky sú mimo úkrytov a svetlo baterky ich 

prekvapí a zrejme aj oslepí, čo spôsobuje, že ostávajú nehybne stáť na dne, takže sa dajú 

jednoducho zbierať. Týmto spôsobom bolo odchytených najviac rakov: 400 v roku 2006, 411 

v roku 2007. Pokiaľ sú nočné odchyty robené počas celej noci, do svitania, kedy končí aktivita 

raka riečneho [4], je možné odchytiť jedince rôznych vekových, a teda aj veľkostných 

kategórií. V prvých hodinách po súmraku totiž opúšťajú svoje úkryty najväčšie, najstaršie 

jedince a postupne sa až do svitania striedajú všetky veľkostné kategórie. Metóda nočného 

zberu má veľa výhod, avšak pomerne veľkou nevýhodou je pohyb chytajúcich v noci po 

neznámom teréne. Vzťah medzi počtom odchytených jedincov jednotlivých veľkostných 

kategórií a metódami odchytu zobrazuje obr. 1.
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Obr. 1: Porovnanie metód odchytu rakov

Záver

V práci boli porovnané a z hľadiska efektivity zhodnotené rôzne metódy odchytu 

rakov. Bolo poukázané na výhody a nevýhody jednotlivých metód, keďže zvolená metóda 

odchytu môže do značnej miery ovplyvniť výsledok výskumu v závislosti od jeho cieľa. Za 

najvhodnejšiu a najefektívnejšiu metódu považujem, s ohľadom na získané výsledky, metódu 

nočného zberu.
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Úvod a formulácia cieľa 

Veľké množstvo genotoxických látok je prítomných v životnom prostredí, ktoré 

by mohli ovplyvňovať nie len rastliny a živočíchy, ale aj ľudské zdravie. Preto bolo u 

mnohých eukaryotických organizmov testované poškodenie DNA. DNA poškodenie 

indukované rôznymi genotoxickými agensami závisí od ich transportu cez bunkové/jadrové 

membrány, od aktívnych a neaktívnych intracelulárnych enzymatických procesov 

a reparačnej schopnosti cieľových buniek populácie [1]. Testy, ktoré detekujú tieto 

genotoxické látky nie sú v súčasnosti dostupné pre väčšinu rastlín, hoci tvoria 90% celkovej 

biomasy. Táto prekážka bola odstránená po zavedení metódy Comet assay, ktorá bola po 

prvýkrát aplikovaná na živočíšnych bunkách v roku 1984 Őstlingom a Johansonom. 

Zavedením tejto metódy na rastlinné modelové organizmy došlo k rozšíreniu poznatkov o 

enviromentálnej mutagenéze a toxikológii [2].

Alkalická verzia jednobunkovej gélovej elektroforézy, tiež známa pod názvom 

Comet assay sa považuje za rýchlu, citlivú a relatívne jednoduchú cytogenetickú metódu na 

detekciu rôzneho stupňa DNA poškodenia v jednotlivých bunkách [3].

Jednobunkovou gélovou elektroforézou sa dajú hodnotiť rôzne typy DNA 

poškodenia – jednoreťazcové a dvojreťazcové zlomy, nekompletné excízno reparačné miesta, 

alkalicky labilné miesta a krížové väzby [4], [5].

Princíp jednobunkovej gélovej elektroforézy spočíva v tom, že bunky sú ukotvené v  

tenkej agarózovej vrstve na podložnom sklíčku. Nasleduje bunková lýza s detergentami 

s vysokou koncentráciou solí. Po odvinutí DNA zo superzávitnice, ktoré prebieha 

v elektroforetickom tlmivom pufri, sa prechádza na ďalší krok a to elektroforézu. Pričom 

počas elektroforézy sú záporne nabité slučky/fragmenty DNA ťahané ku kladne nabitej 

anóde. Dochádza ku vytvoreniu útvaru v podobe kométy. Po elektroforéze nasleduje krok 

neutralizácie Tris tlmivým roztokom. Nakoniec DNA farbíme fluorescenčnou farbičkou ako 

je napr. EtBr, SYBR Green, akridín oranž, YOYO-1 a iné.
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Základnym krokom pre použitie rastlín ako modelových organizmov v jednobunkovej 

gélovej elektroforéze je izolácia jadier z rastlinných pletív. U rastlín môžu byť jadrá izolované 

z protoplastov, čo je vlastne rastlinná bunka s plazmatickou membránou, ale už bez bunkovej 

steny alebo mechanicky, pomocou žiletky. Ak chceme použiť spôsob izolácie jadier 

z protoplastov, je potrebné bunky ovplyvniť enzýmami ako sú celulázy a pektinázy. Nimi sa 

bunková stena odstráni a následne získame samotné protoplasty. Izolácia jadier z protoplastov 

nie je tak náročná, ako keby sme jadrá izolovali priamo z buniek s bunkovou stenou. Druhým 

spôsobom je izolovať jadrá z intaktných t.j. nepoškodených koreňov alebo listov. Jadrá sa 

izolujú takým spôsobom, že korene a listy sú narezané na menšie kúsky pomocou žiletky, 

z ktorých sa jadrá vyplavujú priamo do tlmivého roztoku. Celý proces sa uskutočňuje 

v petriho miske na ľade. Izolácia jadier by mala prebiehať takým spôsobom, aby nedošlo 

k poškodeniu samotných jadier [2]. Pri Comet assay sa ako pozitívna kontrola používa EMS 

(etyl metánsulfonát). Je to klasický mutagén, genotoxický pre všetky rastlinné druhy. 

Indukuje DNA poškodenie v koreňoch, listoch, ale aj v rastlinnej bunkovej suspenzii. 

Poznáme viacero variantov jednobunkovej gélovej elektroforézy, najvhodnejším je alkalická 

verzia A/A Comet assay. Je najlepšia pre toxikologické a genotoxikologické štúdie a je 

schopná detekovať väčšinu indukovaných DNA poškodení. Pri farbení sa používa etídium 

bromid, ktorý v porovnaní s ostatnými fluorescenčnými farbičkami nie je drahý. Látka je 

stála, ak sa správne skladuje a zaisťuje veľmi dobrú vizualizáciu komét.

Našim cieľom je optimalizovať metódu acelulárnej Comet assay na viacerých 

rastlinných modelových organizmoch a vyhodnotiť ju pomocou softwérového programu napr.

CometAssay IV.

Materiál a metódy

V našom experimente sme pracovali s rastlinným modelovým organizmom Vicia faba

(bôb obyčajný). Bôb patrí do čeľade Fabaceae. Dospelá rastlina dorastá do výšky 0,5-1,7 m

s charakteristickou štvorhrannou stonkou. Listy má 10-25 cm dlhé a kvety sú tvorené piatimi 

korunnými lístkami bielej farby. Bôb má silne vyvinutý hlavný kolovitý koreň a dlhšiu 

vegetačnú dobu, počas ktorej si dobre osvojuje živiny z pôdnej zásoby. Rastlina je diploid 

(2n) t.j. počet chromozómov je 12. Vicia faba citlivo reaguje na pestovateľské podmienky a 

možno ho označiť za plodinu málo plastickú. V porovnaní s ostatnými strukovinami má 

menšie nároky na teplo. Minimálna teplota klíčenia je už od 1°C a vzídené rastliny znášajú 

pokles teplôt až do - 4°C. Vyznačuje sa však zvýšenými požiadavkami na vlahu. Na 

nedostatok vlahy reaguje zastavením rastu [6].
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Pri acelulárnej jednobunkovej gélovej elektroforéze je potrebné mať špeciálne 

pripravené podložné sklíčka. Sklíčka sme na 24 hod. ponorili do 96 % alkoholu, následne 

opálili nad kahanom. Roztok 1% NMP sme priviedli do bodu varu a potom ochladili na 50ºC. 

Do takto pripraveného roztoku sme ponorili podložné sklíčka po zábrus, utreli sme ich gázou 

zo spodnej strany a nechali na 24 hod. voľne uschnúť pri laboratórnej teplote. Izolácia jadier 

z koreňov prebiehala pod zeleným svetlom v tmavej komore. Petriho miska bola uložená na 

ľade v šikmej polohe. Korene sme mechanicky odrezali a kĺzavým pohybom žiletky sme jadrá 

izolovali do 320 μl 400 mmol.dm-3 Tris-HCl tlmivého roztoku. Na potiahnuté sklíčka, ktoré sú 

položené na ľade sme pipetovali 115 μl suspenzie t.j. v pomere 1:1 (100μl) mix jadier a 1 % 

LMP (low melting point) agarózy. Suspenzia musí mať teplotu 40ºC, aby sa mohla nanášať na 

podložné sklíčka. Potom ich prikryjeme krycím sklíčkom. Po uplynutí 5 min. krycie sklíčka 

odstraňujeme kĺzavým ťahom nadol.

Mechanicky vyizolované jadrá z koreňov bôbu obyčajného sme ovplyvnili v 400

mmol.dm-3 Tris-HCl pufri s rôznymi koncentráciami alkylačnej látky EMS. Z 1 mol.dm-3 

zásobného roztoku EMS sme riedením pripravili nasledujúce koncentrácie mutagénu: 0, 4, 8 

a 12 mmol.dm-3 EMS. Dĺžka ovplyvnenia trvala 2 hod. pri laboratórnej teplote. Pred krokom 

odvíjania a elektroforézy sme sklíčka premyli 3 x po 5 min. v studenej dH2O. 

Nasledoval krok odvíjania v čerstvo pripravenom elektroforetickom pufri s pH>13. Pri 

4ºC dochádzalo ku uvoľňovaniu DNA fragmentov z jadier. Dĺžka odvíjania bola 10 a 15 min..

Následne boli sklíčka vystavené elektroforéze pri stanovených podmienkach: 15 min. a 20 

min. pri 300 mA, 20 V. Dĺžka odvíjania a elektroforézy bola stanovená na základe 

protokolov, kde ako modelový organizmus použili Vicia faba.

Z týchto parametrov sme sa pokúsili stanoviť tie najvhodnejšie pre acelulárnu Comet 

assay. Po elektroforéze sme sklíčka premyli opäť 3 x 3 min. v 400 mmol.dm-3 Tris-HCl pufri 

(750 μl). Sklíčka sme poukladali do kyviet s metanolom na 15 min.. Po 15 min. sme ich 

vytiahli a nechali voľne uschnúť. Takto zafixované preparáty sa môžu zafarbiť aj o niekoľko 

týždňov. Pred farbením sa sklíčka opäť musia ponoriť do kyviet, ale s dH2O na 10 min. Takto 

pripravené podložné sklíčka sú vhodné na farbenie a následné pozorovanie fluorescenčným 

mikroskopom.

Predposledným krokom acelulárnej jednobunkovej gélovej elektroforézy je farbenie 

fluorescenčnou farbičkou EtBr, ktorá farbí DNA priamo v jadre. Na každé sklíčko sme 

napipetovali 85 μl z 1% zásobného roztoku EtBr, nechali sme ho pôsobiť 5 min., pričom 

sklíčka boli položené na ľade. Po farbení sme sklíčka ponorili do ľadovej destilovanej vody, 

aby sme odstránili nadbytok farbičky. Nakoniec sme sklíčka pozorovali fluorescenčným 
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mikroskopom OLYMPUS BX 51 pri 400x zväčšení. Sklíčka boli vyhodnotené vizuálne bez 

použitia počítačového softwéru.

Výsledky a diskusia

Jednotlivé sklíčka sme hodnotili len vizuálne. Na základe rôznych koncentrácií 

mutagénu sme stanovili stupeň poškodenia DNA. Po dôkladnej analýze jednotlivých sklíčok 

sme zistili, že v kontrolách sme mali poškodenú DNA a so vzrastajúcou koncentráciou 

mutagénu nám vzrastalo aj poškodenie. Sledovali sme aj rozdiel v dĺžke odvíjania a 

elektroforézy.

      
Obr. 1: Kontrola, neovplyvnené vizolované jadrá Vicia faba v 400 mmol.dm-3 Tris-HCl pufri a, po 15 min. 
odvíjaní a 15 min. elektroforéze, b, po 10 min. odvíjaní a 20 min. elektroforéze.

     
Obr. 2: Vizolované jadrá Vicia faba po ovplyvnení 4 mmol.dm-3 EMS a, po 15 min. odvíjaní a 15 min. 
elektroforéze, b, po 10 min. odvíjaní a 20 min. elektroforéze.

    
Obr. 3: Vizolované jadrá Vicia faba po ovplyvnení 8 mmol.dm-3 EMS  a, po 15 min. odvíjaní a 15 min. 
elektroforéze, b, po 10 min. odvíjaní a 20 min. elektroforéze.

a, b,

a, b,

a, b,
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Obr. 4: Vizolované jadrá Vicia faba po ovplyvnení 12 mmol.dm-3 EMS  a, po 15 min. odvíjaní a 15 min. 
elektroforéze, b, po 10 min. odvíjaní a 20 min. elektroforéze.

Tab. 1: Vizuálne hodnotenie komét [7].

Záver

Zo získaných výsledkov sme usúdili, že stanovené rozdiely v čase odvíjania a 

elektroforézy nemajú vplyv na mieru detekcie poškodenia DNA. Zo vzrastajúcou 

koncentráciou mutagénu nám vzrástlo aj poškodenie DNA, preto jadrá Vicia faba ovplyvnené 

4 mmol.dm-3 EMS sme zaradili do skupiny č. 1, kedy došlo ku 25% poškodeniu DNA. Jadrá 

ovplyvnené 8 mmol.dm-3 EMS do skupiny č. 2 t.j. 25-50% poškodenie  a jadrá ovplyvnené 12 

mmol.dm-3 EMS do skupiny č. 3 tj. 50-75% poškodenie DNA. Keďže vyizolované jadrá sú 

počas ovplyvňovania ponorené v 400 mmol.dm-3 Tris-HCl tlmivom pufri, budeme sa snažiť 

optimalizovať dĺžku ovplyvnenia tak, aby v kontrolách nedošlo ku tvorbe komét. Po 

optimalizácii acelulárnej metódy Comet assay na rastlinnom modelovom organizme Vicia 

faba sa budeme snažiť túto metódu optimalizovať aj na iných rastlinách ako je Allium cepa, 

Pisum sativum, Plantago media a Nicotiana tabacum.
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Blok T-typu nízkonapäťového vápnikového kanála Cav3.1 etanolom
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Úvod a formulácia cieľa

Napäťovo závislé vápnikové kanály sú membránové proteíny sprostredkujúce vstup 

Ca2+ do buniek. Podľa elektrofyziologických vlastností sa delia na vysokonapäťové (HVA 

kanály) a nízkonapäťové (LVA kanály, vápnikové kanály T-typu) kanály. HVA kanály sa 

ďalej delia na vápnikové kanály L-typu a na neuronálne vápnikové kanály [1]. LVA a HVA 

kanály sa líšia napäťovým prahom aktivácie a rýchlosťou inaktivácie. LVA kanály sa aktivujú 

pri membránovom napätí okolo -70 mV, kým HVA kanály majú aktivačný prah medzi 

hodnotami -40 mV a -30 mV [2]. Nízkonapäťové vápnikové kanály sú dôležitými regulátormi 

neuronálnej excitability. Prispievajú k tvorbe rýchlej série akčných potenciálov v talame 

a umožňujú vznik nízkonapäťových vápnikových vĺn [3].

Etanol je bezfarebná horľavá kvapalina a používa sa predovšetkým na výrobu 

alkoholu. Účinok etanolu na živé organizmy sa študoval na rôznych modeloch. Jeho vplyv bol 

opísaný na úrovni celého organizmu, na úrovni jednotlivých orgánov, buniek a proteínov. Je 

dôležité poznať mechanizmus jeho účinku nielen v in vivo, ale aj v in vitro podmienkach. 

Existujú práce, ktoré ukazujú, že napäťovo závislé vápnikové kanály sú regulované etanolom. 

V izolovaných talamických neurónoch potkanov 2,5 a 10 mmol/l etanolu zvýšilo vápnikový 

prúd cez LVA kanály, kým vyššie koncentrácie inhibovali maximálnu amplitúdu 

vápnikového prúdu [3].

V našom laboratóriu sme sa zaoberali skúmaním účinku etanolu na LVA Cav3.1 

vápnikový kanál exprimovaný v HEK293 bunkách. Táto bunková línia je vhodným 

modelovým systémom na skúmanie rekombinantných vápnikových kanálov, pretože jej 

endogénne vápnikové kanály sú zanedbateľné, čo umožňuje meranie vápnikového prúdu 

výlučne cez exprimovaný kanál. V našich experimentoch sme použili dve rôzne koncentrácie 
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etanolu: 10 mmol/l a 50 mmol/l. Tieto koncentrácie zodpovedajú hladine alkoholu v krvi 0,56 

‰ a 2,8 ‰. 

Materiály a metódy

1. Metóda patch clamp: iónové prúdy boli namerané pomocu patch clamp metódy 

v konfigurácií „whole cell“ („z celej bunky“) a s použitím zosilňovača EPC-10. Princíp je 

založený na použití sklenených pipiet s priemerom hrotu 1 až 3 μm. Pipety sú naplnené 

pipetovým roztokom a je v nich snímacia elektróda. Vytvorením pevného spojenia 

s membránou (takzvaný „seal“) a pretrhnutím membrány v pipete môžeme merať prúd z celej 

bunky (Obr. 1).

Obr. 1: základná schéma patch-clampu. Prostredie, v ktorom sa nachádza bunka, je uzemnené pomocou 
agarového mostíka. Po pretrhnutí bunkovej membrány je možné merať vápnikový prúd pomocou strieborného 
drôtika Ag/AgCl v hrote pipety aplikáciou napäťových protokolov. Strieborný drôtik je napojený na zosilňovač 
EPC 10. 

2. Bunková línia: použili sme komerčnú bunkovú líniu HEK293 („human embryonic 

kidney cell“). Bunková línia bola permanentne transfekovaná Cav3.1 podjednotkou T-typu 

LVA kanála. 

3. Roztoky: kúpeľový roztok obsahoval v mmol/l: NaCl 135, HEPES 10, CaCl2 2, 

MgCl2 1 a CsCl 5, pH upravené pomocou NaOH na 7,4, osmolarita 300 mosmol/kg. Pipetový 

roztok obsahoval  v mmol/l: CsCl 130, Na-ATP 5,  TEA-Cl 10, HEPES 10, EGTA 10, MgCl2

5, pH upravené pomocou CsOH na hodnotu 7,4, osmolarita 297 mosmol/kg.

3.1 Etanol: zásobný roztok etanolu sme pripravili čerstvý pred každým experimentom. 

1 mol/l a 5 mol/l etanol sme pripravili v deionizovanej vode a riedili v kúpeľovom roztoku na 

želanú koncentráciu 10 mmol/l a 50 mmol/l.

4. Analýza dát: dáta sme zaznamenávali pomocou programu HEKA Pulse 8.5 

a analyzovali pomocou programov HEKA Pulsefit 8.5 a Origin 7.5. Experimentálne namerané 

Agarový mostík

ZosilňovačBunka HEK293

Petriho miska s kúpeľovým 
roztokom a HEK293 bunkami

Pipeta so strieborným drôtikom
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hodnoty sú stanovené ako priemer  SEM (stredná chyba od priemeru). Signifikancia 

rozdielov nameraných dát bola zisťovaná párovým Studentovým t-testom.

Výsledky

Ako prvú koncentráciu sme použili 10 mmol/l etanol. Toto množstvo etanolu 

zodpovedá hodnote 0,56 ‰ v krvi. V našich experimentoch sme zistili, že toto množstvo 

etanolu znižuje amplitúdu prúdu cez nízkonapäťový Cav3.1 vápnikový kanál o 22  4 % (n = 

13) (Obr. 2A). Inhibícia nebola vratná (Obr. 2B a C).

Obr. 2: A – časový priebeh účinku 10 mmol/l etanolu na Cav3.1 vápnikový kanál. Jednotlivé body reprezentujú 
amplitúdy prúdových stôp. Pokojový membránový potenciál v každom experimente bol –100 mV. Prúd bol 
aktivovaný sériou 50 ms dlhých depolarizačných pulzov z -100 mV na napätie – 30 mV s frekvenciou 0.2 Hz. 
Záznam prúdových odpovedí v kontrolných podmienkach (čierna čiara) a po aplikácií 10 mmol/l etanolu (sivá 
prerušovaná čiara) je zobrazený v paneli A. B – Priebeh priemernej inhibície T-typu vápnikového kanála 10 
mmol/l etanolom. Obrázok sme zostrojili normalizáciou a spriemernením dát z 13 buniek. C – Krivka prúdovo-
napäťovej závislosti v kontrolných podmienkach a v prítomnosti 10 mmol/l etanolu (n = 13). Prúdovo-napäťová  
závislosť bola meraná sériou 40 ms dlhých depolarizačných pulzov z pokojového potenciálu – 100 mV na 
membránové napätie od – 90 mV do + 50 mV (n = 13). Časový interval medzi jednotlivými pulzami bol 5 s. 
Napäťový skok medzi pulzami bol 10 mV.
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V ďalšom kroku sme zmerali krivku prúdovo-napäťovej závislosti (IV-krivka). Zistili 

sme, že 10 mmol/l etanolu neovplyvňuje napäťovú závislosť vápnikového kanála Cav3.1 

(Obr. 2D).

Zvýšenie koncentrácie etanolu na 50 mmol/l zvýšilo inhibíciu cez Cav3.1 vápnikový 

kanál na 44  6 % amplitúdy prúdu. Blok bol nevratný, ako vidno na obrázku 3.

Obr. 3: A – Blok Cav3.1 vápnikového kanála 50 mmol/l etanolom. Jednotlivé body reprezentujú amplitúdy 
prúdových stôp. Pokojový membránový potenciál v každom experimente bol –100 mV. Účinok 50 mmol/l 
etanolu sme testovali použitím série 50 ms dlhých depolarizačných pulzov z –100 mV na –30 mV s frekvenciou 
0.2 Hz. Blok bol ireverzibilný.  B – priemer normalizovaného bloku Cav3.1 vápnikového kanála 50 mmol/l 
etanolom z 12 buniek. Obrázok sme zostrojili normalizáciou a spriemernením dát z 12 buniek

Aplikácia 50 mmol/l etanolu spôsobovala zvýšenie vstupného prúdu meraného pri 

pokojovom membránovom potenciáli, tzv. únikový. V ďalších experimentoch sme chceli 

zistiť, či je tento prúd spôsobený postupným zhoršovaním kvality buniek v spojení s pipetou, 

alebo zvýšením priepustnosti membrány. Preto sme testovali účinok 50 mmol/l etanolu na 

prázdne HEK293 bunky, v ktorých nebol transfekovaný žiadny kanál. Prúd sme merali 

pomocou napäťovej rampy v kontrolných podmienkach a v prítomnosti 50 mmol/l etanolu. 

Amplitúdu vstupného a výstupného prúdu sme merali z IV rampy pri napätiach od –80 mV do 

+ 80 mV (Obr. 4).
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Obr. 4: Prúd meraný v netransfekovaných HEK293 bunkách v kontrolných podmienkach (čierna čiara) 
a v prítomnosti 50 mmol/l etanolu (sivá prerušovaná čiara). IV rampa bola zostrojená aplikáciou 100 ms dlhých 
lineárnych napäťových rámp z napätia –80 mV na napätie + 80 mV s frekvenciou 0.5 Hz, ktoré sa opakovali 
každých 5 s.
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Pri premývaní buniek kontrolným roztokom počas 250 s únikový prúd bol stály (Obr.

5).
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Obr. 5: Normalizované amplitúdy prúdových stôp nameraných počas 250 s trvajúceho experimentu v
kontrolných podmienkach v bodoch vyznačených v obrázku 4. IV rampa bola zmeraná aplikáciou 100 ms dlhých 
lineárnych napäťových rámp z napätia –80 mV na napätie + 80 mV s frekvenciou 0.5 Hz, ktoré sa opakovali 
každých 5 s.

Po aplikácií etanolu nielen vstupný, ale aj výstupný únikový prúd začal rásť. Účinok 

etanolu neskončil pri opätovnom premývaní kontrolným roztokom (Obr. 6).
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Obr. 6: Účinok 50 mmol/l etanolu na únikový prúd v HEK293 meraný pomocou napäťovej rampy. Etanol 
zvyšoval nielen vstupný (A), ale aj výstupný (B) únikový prúd. Účinok pretrvával aj počas vymývania etanolu 
kontrolným roztokom (C – vstupný prúd, D – výstupný prúd).

Diskusia

Z našich výsledkov vyplýva, že etanol má schopnosť blokovať vstupný vápnikový 

prúd cez Cav3.1 vápnikový kanál. 10 mmol/l etanolu blokuje 22  4 % maximálneho 

vápnikového prúdu, kým 50 mmol/l etanolu blokuje 44  6 % toho istého prúdu. Naše 

výsledky sa líšia od pozorovania Mu a spol. [4] v talame, keďže v našich pokusoch inhibovala 

prúd už nižšia koncentrácia etanolu (10 mmol/l), ktorá v práci [4] amplitúdu prúdu mierne 

zvyšovala. 50 mmol/l etanolu blokovalo prúd s podobnou účinnosťou v oboch prácach. Tento 

rozdiel môže byť spôsobený rozdielnym modelom. My sme skúmali izolovane Cav3.1 kanál, 

kým Mu a spol. [4] merali talamické neuróny, ktoré exprimujú viaceré typy kanálov 

a obsahujú signalizačné dráhy, ktoré sa nenachádzajú v HEK293 bunkách. Okrem priameho 
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účinku na kanál vyššia koncentrácia etanolu zvyšuje priepustnosť membrány HEK293 buniek, 

čo sa prejavuje ako zvýšený vstupný a výstupný prúd vedený neidentifikovanými iónmi 

z vnútorného a vonkajšieho prostredia. Stabilitu buniek sme otestovali aplikáciou 

konfigurácie napäťovej rampy a sme potvrdili, že bunky sú stabilné v kontrolných 

podmienkach aj po dobu 50 prúdových stôp (250 s). Rast priepustnosti HEK293 buniek je 

teda skutočným účinkom etanolu a nie experimentálnych artefaktov.

Záver

Etanol priamo pôsobí na T-typ vápnikového kanála. Pretože tento kanál sa podiela na 

regulácii spánkového cyklu v talame [3, 4], môže táto interakcia prispievať k symptómom 

intoxikácie alkoholom.
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Úvod a formulácia cieľa

Medonosnosť rastlín oddávna pútala pozornosť ľudstva. Transformácia niečoho 

takmer neviditeľného na dokonale sladký pokrm, akým je med, skrze vzťahov medzi kvetmi, 

hmyzom a človekom, nemohla ostať bez obdivu a bádania. V súčasnosti sa skúma ďalšie 

perspektívne využitie produktov generatívnych častí rastlín, akými sú nektár, peľ a medovica.

V tejto súvislosti sme sa rozhodli floristicky preskúmať Hrušovský kras a zhodnotiť 

vybrané lokality z hľadiska medonosnosti. 

Skúmanou oblasťou bolo katastrálne územie obce Hrušovo, ktoré je súčasťou 

Drienčanského krasu. Drienčanský kras patrí do celku Slovenské rudohorie [1]. 

Oblasť Hrušovského krasu po floristickej stránke skúmali Fabry, Richter, Textorisová, 

Starý, Blattný, Šťastný, Hajdúk, Magic, Kliment [3].

Materiál a metódy

Terénny výskum, zameraný na flóru územia, sme uskutočnili vo vegetačnom období v 

roku 2007. Zamerali sme sa na lokality, reprezentujúce prirodzené, poloprirodzené až 

antropogénne biotopy v katastrálnom území obce Hrušovo v Drienčanskom krase (okres 

Rimavská Sobota). Analyzovali sa lokality, ktoré sú floristicky málo preskúmané, resp. sa 

floristicky skúmali v dávnejšej minulosti. Floristický výskum bol zameraný na cievnaté 

rastliny územia. Prebiehal na 32 lokalitách. 

Taxóny, zistené na území, sme zhodnotili podľa ekologických ukazovateľov vegetácie 

podľa Jurka [2]. Uskutočnili sme analýzu taxónov podľa medonosnosti ako štrukturálnej 

charakteristiky vegetácie. Na základe výsledkov vybraných hodnotených ukazovateľov sme 
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vypracovali mapy s označením lokalít výskumu. Podkladom pre ich vypracovanie boli 

turistické mapy  [5] s mierkou 1:50 000.

Zoznam lokalít (Obr. 1)

Legenda:

Číslo lokality: Opis lokality (nadmorská výška, expozícia, inklinácia); dátum výskumu na 

lokalite

1: Hrušovo, Vrše, úpätie škrapových polí (255 m n. m., JZ, 40º); 01.06.2007

2: Hrušovo, Vrše, škrapové polia (260 m n. m., JZ, 40º); 01.06.2007

3: Hrušovo, Vrše, škrapové polia, bližšie k lesu (270 m n. m., JZ, 40º); 01.06.2007

4: Hrušovo, Vrše, okraj borovicového hája pri škrapovom poli (275 m n. m., JZ, 30º); 

01.06.2007

5: Hrušovo, Vrše, horná časť škrapových polí (280 m n. m., JZ, 35º); 01.06.2007

6: Hrušovo, Vrše, okraj lúky nad škrapovým poľom (285 m n. m., JZ, 20º); 01.06.2007

7: Hrušovo, Vrše, lúka nad škrapovým poľom (280 m n. m., JZ, 20º); 01.06.2007

8: Hrušovo, Vrše, krovitý porast nad škrapovým poľom (280 m n. m., JZ, 25º); 01.06.2007

9: Hrušovo, Vrše, okraj lúky pri lesostepi (270 m n. m., JZ, 25º); 01.06.2007

10: Hrušovo, Vrše, lúka pri lesostepi (270 m n. m., JZ, 30º); 01.06.2007

11: Hrušovo, lúka nad cestou k horárni (290 m n. m., JZ, 40º); 01.06.2007

12: Hrušovo, okraj lúčnej stepi pri agátovom poraste (260 m n. m., JZ, 35º); 01.06.2007

13: Hrušovo, lúčna step nad dedinou (260 m n. m., JZ, 30º); 01.06.2007

14: Hrušovo, krovisko pri močidlách (250 m n. m., JZ, 15º); 02.06.2007

15: Hrušovo, občasná mokraď pri močidlách (250 m n. m., JZ, 15º); 02.06.2007

16: Hrušovo, krovinový porast na okraji lesa (255 m n. m., JZ, 15º); 02.06.2007

17: Hrušovo, okraj hrabového lesa (255 m n. m., JZ, 20º); 02.06.2007

18: Hrušovo, lúka nad močidlami (260 m n. m., JZ, 20º); 02.06.2007

19: Hrušovo, lúka pri hrabovej hore (260 m n. m., JZ, 20º); 02.06.2007

20: Hrušovo, spásaná lúčna step (275 m n. m., JZ, 35º); 02.06.2007

21: Hrušovo, škripinová lúka pod močidlami (245 m n. m., JZ, 15º); 02.06.2007

22: Hrušovo, lúka pri potoku Blh (245 m n. m., JZ, 15º); 02.06.2007

23: Hrušovo, breh potoka Blh (245 m n. m., JZ, 15º); 02.06.2007

24: Hrušovo, jelšový les na brehu potoka Blh (245 m n. m., JZ, 15º); 08.06.2007

25: Hrušovo, lužný les v blízkosti dediny (300 m) (250 m n. m., JZ, 15º); 08.06.2007

26: Hrušovo, hustý lužný les pri ceste na Potok (250 m n. m., JZ, 15º); 08.06.2007
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27: Hrušovo, škripinová lúka na brehu potoka Blh smerom na Ostrany (250 m n. m., JZ, 25º); 

08.06.2007

28: Hrušovo, lúka pod ovocným sadom pri horárni (260 m n. m., JZ, 40º); 08.06.2007

29: Hrušovo, malý kameňolom za horárňou (260 m n. m., JZ, 35º); 08.06.2007

30: Hrušovo, orná pôda v intraviláne obce (270 m n. m., JZ, 20º); 08.06.2007

31: Hrušovo, zošliapávaná lúka pri ornej pôde v intraviláne obce (270 m n. m., JZ, 20º); 

08.06.2007

32: Hrušovo, breh potoka Blh smerom na Ostrany (245 m n. m., JZ, 20º); 08.06.2007

Obr. 1: Skúmané lokality v rámci Drienčanského krasu (mierka 1:50 000) (Kochanová, 2008) 

Výsledky a diskusia

Floristickým výskumom sme na vybraných lokalitách Drienčanského krasu 

zaznamenali spolu 201 rastlinných taxónov [4]. Taxóny, zaznamenané na území, sme 

zhodnotili podľa obsahu nektára, medovice a peľu.
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Obr. 2: Zastúpenie taxónov s dobrou až veľmi dobrou produkciou nektáru na lokalitách v okolí Hrušova (mierka 
1:50 000) (Kochanová, 2008)

Tvorba nektáru je typická pre 52,24 % zaznamenaných taxónov (105 taxónov) (Obr. 2). 

Veľmi dobrú produkciu nektáru má 1,99 % taxónov, t. j. 4 taxóny (údaje uvádzame v tvare: 

Latinský názov (slovenský názov) čísla lokalít, na ktorých bol zaznamenaný výskyt druhu): 

Melilotus officinalis (L.) Pall. (komonica lekárska) 9 / Origanum vulgare L. (pamajorán 

obyčajný) 29 / Robinia pseuoacacia L. (agát biely) 11, 17, 29 / Trifolium repens L. (ďatelina 

plazivá) 6, 19, 20, 28, 31. Dobrou produkciou nektáru sa vyznačuje 10,45 % taxónov - 21 

taxónov; Anchusa officinalis L. (smohla lekárska) 6 / Asparagus officinalis L. (asparágus 

lekársky) 8 / Cichorium intybus L. (čakanka obyčajná) 6, 7, 9, 10, 20 / Cirsium arvense (L.) 

Scop. (pichliač roľný) 23 / Cirsium oleraceum (L.) Scop. (pichliač zelinový) 14, 15, 16, 21, 

22, 27 / Cornus mas L. (drieň obyčajný) 2, 3, 4, 8, 16, 17 / Dipsacus fullonum L. (štetka 

lesná) 9, 10, 20 / Echium vulgare L. (hadinec obyčajný) 2, 5, 6, 7, 13, 20 / Geranium 

palustre L. (pakost močiarny) 21, 22 / Knautia arvensis (L.) Coult. (chrastavec roľný) 9 / 

Lythrum salicaria L. (vrbica vŕbolistá) 21 / Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et 

Scherb. (deväťsil lekársky) 23 / Pyrus pyraster (L.) Burgsd. (hruška planá) 10, 13 / Ribes 

uva-crispa L. (ríbezľa egrešová) 17 / Salix alba L. 14, 21, 25, 26, 27 / Salvia pratensis L. 

(šalvia lúčna) 1 / Salvia verticillata L. (šalvia praslenatá) 6, 7, 11, 28, 29 / Sedum album L. 

(rozchodník biely) 1 / Stachys recta L. (čistec rovný) 1, 29 / Taraxacum officinale auct. non 

Weber (púpava lekárska) 6, 7, 29, 30, 31, 32 / Trifolium pratense L. (ďatelina lúčna) 13, 19, 

28. Najpočetnejšiu skupinu tvorili taxóny so strednou tvorbou nektára – 28,86 %  taxónov (58 

taxónov). Slabú tvorbu nektára má 10,95% taxónov (22 taxónov).  
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Tvorba medovice taxónov územia je málo významná (Obr. 3). Medovicu produkujú 

len 4,48 % taxónov (9 taxónov), pričom ani jeden taxón nemožno zaradiť do kategórie rastlín 

s veľmi dobrou produkciou medovice. Iba jeden taxón (0,50 % taxónov) má dobrú produkciu 

medovice - Salix alba L. (vŕba biela) 14, 21, 25, 26, 27. Podobne sme zaznamenali slabý 

výskyt taxónov so strednou (2,99 %; 6 taxónov) a slabou (1,00 %; 2 taxóny) tvorbou 

medovice. 

Najviac taxónov (65,17 %; 131 taxónov) skúmaného územia sa vyznačuje tvorbou 

peľu (Obr. 4), prevažne slabou, o čom svedčí prítomnosť len jedného taxónu s veľmi dobrou 

produkciou peľu - 0,50 %; Taraxacum officinale auct. non Weber (púpava lekárska) 6, 7, 

29, 30, 31, 32 a 7,46 % taxónov s dobrou produkciou peľu - 15 taxónov; Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn. (jelša lepkavá) 24 / Asparagus officinalis L. (asparágus lekársky) 8 / Campanula 

rapunculoides L. (zvonček repkovitý) 17, 18, 19 / Melilotus officinalis (L.) Pall. (komonica 

lekárska) 9 / Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. (deväťsil lekársky) 23 / 

Plantago lanceolata L. (skorocel kopijovitý) 5, 6, 19, 20, 31 / Prunus spinosa L. (slivka 

trnková) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 / Pyrus pyraster (L.) Burgsd. (hruška planá) 10, 13 / Salix 

alba L. (vŕba biela) 14, 21, 25, 26, 27 / Trifolium pratense L. (ďatelina lúčna) 13, 19, 28 / 

Trifolium repens L. (ďatelina plazivá) 6, 19, 20, 28, 31 / Verbascum lychnitis L. (divozel 

kukučkovitý) 1, 3, 4, 5 / Verbascum nigrum L. (divozel čierny) 1 / Verbascum densiflorum

Bertol. (divozel veľkokvetý) 6 / Verbascum blattaria L. (divozel švábový) 27. Viac ako 

štvrtina taxónov sa vyznačuje strednou produkciou peľu (25,37 %; 51 taxónov) a dominuje 

skupina so slabou tvorbou peľu, ku ktorej prislúcha 31,84 % taxónov (64 taxónov).

Obr. 3: Zastúpenie taxónov s dobrou produkciou medovice na lokalitách v okolí Hrušova (mierka 1:50 000) 
(Kochanová, 2008)
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Obr. 4: Zastúpenie taxónov s dobrou až veľmi dobrou produkciou peľu v okolí Hrušova (mierka 1:50 000) 
(Kochanová, 2008)

Záver

Na 32 lokalitách, menej preskúmaných z floristického hľadiska, sme zaznamenali 

spolu 201 taxónov. Viac ako polovica taxónov územia produkuje peľ (65,17 %) a nektár 

(52,24 %). Tvorba týchto produktov je prevažne slabá, prípadne stredná. Medovicu tvorí 

menej ako 5 % zistených taxónov. Výsledky tohto výskumu a mapové výstupy majú 

potenciálne využitie pre včelárov a pre využívanie kvetových produktov, ako aj pre ochranu 

flóry územia.
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Introduction

Candida albicans is the most frequently isolated pathogenic yeast associated with 

infections of immunocompromised patients. Fluconazole (FLC), an azole derivative 

compound, is commonly used in the prevention and treatment of the initial and later stages of 

superficial and systemic Candida infections. Its presence prevents the proper synthesis of 

ergosterol, the main sterol of the fungal plasma membrane. In recent years, especially due to a 

prolonged FLC therapy of immunocompromised patients, many FLC-resistant strains have 

been isolated throughout the world. The FLC-resistance mechanisms of C. albicans cells are

based on: i) changes in the cell wall composition [1], ii) alterations in sterol biosynthesis 

resulting from point mutations or upregulation of the ERG11 gene [2], iii) by overexpression 

of genes coding for drug exporters [3].

Significant interest from many groups has been mainly focused on studies of the 

response of C. albicans cells to stress developed as consequence of nutrient limitation, 

aerobic/anaerobic conditions, temperature shifts, and changes in external pH or high osmotic 

pressure. C. albicans is osmotolerant yeast and can grow at relatively high NaCl 

concentrations [4], but our knowledge on transporters and mechanisms ensuring the low 

intracellular concentration of toxic Na+ cations is rather limited, although the presence of salt 

was shown to negatively influence several virulence traits of this species [5].

While mechanisms of the reaction of C. albicans to azoles are well documented, very 

little is known about the cell response to osmotic stress in the presence of antifungals.

Therefore, the response of C. albicans FLC-sensitive and resistant strains to a high osmotic 
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challenge and sodium toxicity have been studied in the presence of subinhibitory 

concentrations of FLC. The aim of the work presented here was to try to answer three 

questions: i) whether the resistance to FLC can influence the response to osmotic stress 

mediated by the presence of alkali metal cations or sorbitol, ii) whether the intracellular 

concentration of toxic Na+ cations is changed upon fluconazole addition, and iii) whether the 

FLC-sensitivity or resistance of C. albicans cells correlates with their internal Na+ content.

Material and methods

Strains and cultivation media. The two C. albicans strains used in this study were 

the 1173 clinical isolate [6] and the standard reference SC5314 strain [7]. Two types of media 

were used: YPD (1% yeast extract, 2% bacto peptone, 2% glucose) or YNB w/o amino acids

with 2% glucose. Salts and sorbitol were added prior to media and FLC after autoclaving. 

Media were solidified with 3% agar. Cell survival (colony forming units, cfu), was estimated 

with proper dilutions in water and spread on YPD plates to obtain approx. 200 cfu/plate.

Growth curve measurements. To test the growth capacity of strains, a microplate 

reader technique was applied [8]. Cells from YPD plate were suspended in sterile H2O to 

OD600 1.0, and used to inoculate liquid YNB media (supplemented as indicated in the text) to 

OD600 0.002. Yeast cultures (100-l aliquots) were transferred to a 96-well plate and were 

cultivated at 30C in an ELx808 Absorbance Microplate Reader. Over 24h, the OD in each 

well was measured at 595 nm each hour. Growth curve measurements for each strain and each 

set of tested conditions were repeated twice (four identical parallel cultures).

Halotolerance and FLC-resistance drop test experiments. Fresh cells from YPD 

plate were suspended in sterile H2O to obtain OD600 2.0. Serial ten fold dilutions were 

prepared in a 96 well plate and 3-5 μl were spotted with a replica plater on YPD or YNB agar 

plates supplemented as indicated. Growth was recorded up to 10 days; incubation at 30°C or 

37°C.

Cation content measurements. Two types of experiments were performed to estimate 

the intracellular sodium concentration. 1) Cells were grown to the exponential phase in YNB 

(OD600  0.2), washed and resuspended in fresh medium alone or supplemented with 1000 

mM NaCl and the intracellular concentration of Na+ was estimated after 60 min incubation at 

30°C. 2) Cells were pre-grown at 30°C in YNB medium overnight. In the morning, cells were 

inoculated into 50 ml of YNB medium (supplemented as indicated) to obtain OD600 = 0.05 

and cultivated for several hours at 30°C to obtain OD600 = 0.17 - 0.3, then the intracellular 
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sodium content was measured. To estimate the intracellular Na+ concentration, cell pellets 

were, after harvesting and washing with water, suspended in 18 ml of incubation buffer 

(20mM MES, 0.1mM MgCl2, pH 5.5 adjusted by solid Ca(OH)2 ). Three parallel aliquots of 

cells (5ml each) were collected immediately by filtration. Cells on the filters were twice 

washed with washing buffer (20mM MgCl2) and lysed in 5 ml of extraction buffer (10mM 

MgCl2, 0.2M HCl). Flame atomic absorption spectrometry (AAS) was used to determine the

Na+ content in the extracts [9]. The experiments were repeated at least twice. 

Results and discussion

The C. albicans FLC-resistant 1173 clinical isolate was first characterized during a 

wide screen of Slovak clinical isolates from patients with various allergies and cancers. It was 

highly resistant to FLC but not to amphotericin B or micafungin [6]. The results obtained in 

the microdilution assay according to the CLSI M27-A2 protocol showed that the 1173 isolate 

has a stronger resistance to FLC (MIC95 > 64 g/ml) than the standard SC5314 strain (MIC95

= 1 g/ml). Confirmatory series of drop tests on YPD plates with increasing concentrations of 

fluconazole (0.125 – 128 g/ml) were performed. After 6 days of growth at 30 C, it was 

evident that the 1173 strain could grow over the whole range of tested FLC concentrations, 

though its growth was slower than in the absence of FLC. In contrast, the SC5314 strain grew 

as well as the 1173 if the FLC was < 2 g/ml, and only a few resistant colonies appeared at 

higher concentrations. According to results obtained from both methods, FLC subinhibitory 

concentrations chosen for further tests were 0.5 g/ml for SC5314 and 32 g/ml for 1173.

One of the reasons for high drug resistance could be due to changes in cell wall and/or 

plasma membrane composition, resulting in a reduced penetration of the drug into the cell. To 

verify whether the properties of the C. albicans 1173 cell wall and plasma membrane are 

different from those of the standard strain, the osmotolerance of both strains was compared

and applied with sorbitol, NaCl and KCl. This experiment should allow the strains to be 

distinguished according to their osmotolerance, halotolerance and tolerance to sodium 

toxicity. First, the growth rate of both strains was tested in the absence or presence of sorbitol 

(30, 35 and 40%, respectively). In the absence of sorbitol, the growth rate of both strains was

almost the same and quite high (the doubling time in YNB broth being around 2.5 h), however 

high sorbitol concentrations dramatically affected the growth of both strains. In the presence 

of 30% sorbitol, the growth rates reached only about 10% and in the presence of 40% sorbitol 

only approx. 4% of those observed in the absence of sorbitol. Nevertheless, sorbitol reduced 
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the growth of both strains to a similar extent, suggesting that the strains do not differ in their 

tolerance to high osmotic pressure mediated by a non-ionic solute. Alternatively, tested salt 

tolerance brought interesting differences between the two strains. When the growth in the 

presence of high KCl (YNB plates with KCl > 2 200 mM) was tested, no differences were 

found for cells growing at 30C. However, the same test performed at 37 C showed that the 

1173 strain was a little more sensitive to the presence of external KCl. The experiment was 

repeated on rich YPD media with the same result. 

If high NaCl concentrations are used to perform an osmotic shock, the cells must cope 

with an increased osmotic pressure and with the elevated amount of toxic Na+ in the cytosol. 

Thus growth tests with NaCl provide information on the osmotolerance and sodium tolerance. 

In contrast to the KCl tests, a difference in the growth rates in the presence of high NaCl 

concentrations between the two strains was observable both at 30 and 37C, and with lower 

concentrations of NaCl. The strains grew similarly on YNB plates <1600 mM NaCl, but at 

higher concentrations, the growth of 1173 was inhibited. Similar differences at 30 and 37C 

were observed on YPD plates with NaCl. When the growth rate of both strains was compared 

in the YNB broth with NaCl, already with 500 mM NaCl growth inhibition was observed. The 

doubling time of the SC5314 cells increased to 4 h, and that one of 1173 to 4.5 h (2.5 h 

doubling time in the absence of NaCl). These results suggested that the two strains differ more 

in their sensitivity to toxic Na+ cations than in their general osmotolerance. 

In order to determine whether the higher sensitivity of 1173 cells to NaCl could be due 

to a higher influx/lower efflux of toxic Na+, we measured the cation content in both strains. 

Cells were grown to the exponential phase in YNB, resuspended in fresh YNB or fresh YNB 

+ 1000 mM NaCl, and the intracellular concentration of Na+ was estimated after a 60-min 

incubation at 30 C. As expected, negligible amounts of Na+ were present in the cells 

incubated in YNB, as this medium contains only very tiny amounts of sodium salts. 

Surprisingly, the NaCl-sensitive 1173 cells repeatedly contained significantly lower amounts 

of sodium cations than the SC5314 cells after the 60-min incubation with NaCl. So the short 

exposure of cells to 1000 mM NaCl affects 1173 cells less significantly, but long-term

exposure to the same amount of NaCl results in a more pronounced inhibition of their growth 

than SC5314 cells. 

Further, we tested the influence of FLC on sodium tolerance/sensitivity. Cells were 

grown in liquid YNB in the presence of a 0.5xMIC95 of FLC (0.5 g/ml for SC5314 and 32 

g/ml for 1173) and increasing amounts of NaCl (500 - 1500 mM), and the growth rates were 
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compared. Simultaneously, the survival of exponentially growing cells (cfu) was estimated 

after 60 min incubation with FLC and 1000 mM NaCl. The presence of FLC alone, did not 

affect the growth capacity of SC5314 and 1173 strains. But the growth of their cultures 

showed to be inhibited, by a combination of NaCl and FLC. The relative growth rate in the 

presence of NaCl dropped to 33% (of the control without salt) with SC5314, and to only 28% 

for 1173. If FLC was added together with NaCl, the growth was almost completely abolished 

and reached only 6% of the control for SC5314 and 8.5% for 1173. However, estimation of 

the cfu showed that 100% of the cells survived the 60 min incubation with FLC and NaCl.

In the next series of experiments, the effect of FLC on the intracellular amount of Na+

was tested. Cells of both strains were grown in YNB alone, in YNB supplemented with FLC 

(0.5 and 32 g/ml, respectively), in YNB supplemented with 1000 mM NaCl, and in YNB 

supplemented with both FLC and NaCl. Thirty ml of YNB media (supplemented as described 

above) were inoculated with exponentially growing cells to an OD600  0.05, incubated at 

30C and the intracellular concentration of Na+ was estimated after approx. two cell division 

cycles, i.e. when the OD600 reached approx. 0.2. For both strains incubated either in YNB or 

in YNB + FLC, the OD600 reached 0.2 after approx. 5.5 h. In the presence of 1000 mM NaCl, 

the incubation had to be prolonged to approx. 9 h for SC5314 and to 10.5 h for 1173. With 

YNB + FLC + NaCl, the required incubation time was much longer. Again, the levels of Na+

in cells grown in YNB or YNB + FLC were negligible. If the cells were grown in the presence 

of 1000 mM NaCl, the amount of intracellular Na+ was lower than after 60 min incubation 

with NaCl. 

This is most probably due to the induction of systems eliminating surplus Na+ from the 

cytosol. It is well known that in S. cerevisiae, incubation with NaCl induces the expression of 

Ena1 Na+-ATPase, a powerful plasma-membrane pump exporting alkali metal cations from 

cells [10]. Nevertheless, the 1173 cells again contained a lower intracellular Na+ concentration 

than the SC5314 cells, although their growth was more significantly inhibited by NaCl. The 

combination of FLC and NaCl resulted in a significant elevation of intracellular Na+ content. 

In both strains, the Na+ concentration increased by approx. 25 nmol/mg dry wt. In the SC5314

cells, the intracellular Na+ concentration in the presence of FLC was about 21% higher than in 

cells in the presence of NaCl alone, and with 1173, the intracellular Na+ was 42% higher. 

Nevertheless, the intracellular concentration of Na+ in FLC-treated 1173 cells was lower than 

in SC5314 cells grown with NaCl and without FLC (approx. 85 and 130 nmol/mg dry wt).
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Conclusions

Our experiments clearly showed that the 1173 clinical isolate differs from the SC5314 

standard strain, not only in FLC resistance but also in its salt tolerance. It is less tolerant to 

high salt concentrations, though its intracellular Na+ content is always lower than in SC5314. 

Since Na+ enter the cells as low affinity (or non-specific) substrates of several (mainly 

potassium) transporters [11] the decreased Na+ concentration could be due to either a differing 

fluidity of the plasma membrane, differing rigidity of the cell wall or differing activity of the 

cell Na+ exporters. The observed increase in sensitivity seems to be salt- (and mainly Na-) 

specific, since the difference in general tolerance to osmotic stress was excluded in our 

experiments with sorbitol. The increase in the intracellular concentration of toxic sodium in 

the presence of FLC was observed in both FLC-sensitive (SC5314) and resistant (1173) 

strains. Whether FLC enables a higher non-specific transport of Na+ into the cells or whether 

it affects the activity of systems exporting sodium cations from cells, remains to be 

established.
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Úvod a formulácia cieľa

Transkripčné faktory NFI (Nuclear Factor I) sú zodpovedné za reguláciu expresie 

širokej palety génov [1]. NFI sa viažu na DNA cez N-terminálnu (konzervatívnu) doménu, 

kým C-terminálna (variabilná) doména má úlohu v regulácii expresie génov. Významnú úlohu 

hrajú pri embryonálnom vývine, diferenciácii, pri raste a transformácii buniek [1,2,3]. 

U stavovcov je tento transkripčný faktor kódovaný štyrmi rôznymi génmi (nfi-a, -b, -c, -x) 

a viacerými zostrihovými variantami. Variabilita týchto génov umožňuje tvorbu rôznych 

typov homo- a heterodimérov, a preto fungujú ako aktivátory a tiež ako represory [1].

O funkcii aktivátora alebo represora NFI proteínov rozhoduje aj štruktúra promótora 

génu s NFI väzbovým miestom alebo diferenciačný stupeň buniek. Napr. NFI-A a NFI-B sú 

aktivátormi a NFI-C a NFI-X sú represormi génu pre α-sarcoglycan v myoblastoch. Na druhej 

strane všetky izoformy NFI boli aktivátormi tohto génu v myotuboch [4]. Tieto rôzne prejavy 

sa nedajú jednoznačne vysvetliť len na základe tkanivovo-špecifickej expresie jednotlivých 

izoforiem NFI [5]. Je viac pravdepodobné, že regulácia transkripcie jednotlivými izoformami 

NFI je regulovaná cez interakcie s rôznymi proteínovými partnermi. Izolácia solubilného 

a intaktného NFI proteínu pre funkčné a proteomické analýzy však doposiaľ nebola 

publikovaná. 

Cieľom tejto práce bolo exprimovať a purifikovať rekombinantné NFI proteíny

a identifikovať proteínových partnerov NFI na vzorkách proteínov extrahovaných z jadier 

cicavčích buniek. Pre tieto účely sme proteín NFI-A1 exprimovali v bakteriách E. coli s N-

terminálnymi značkami His6 a GST. Identifikácia interagujúcich proteínových partnerov NFI 

môže pomôcť pri odhalení úlohy NFI v rôznych signálnych dráhach a pri diferenciácii buniek.
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Materiál a metódy

Expresia a purifikácia rekombinantnej NFI-A1 proteínu: cDNA pre NFI-A1 sme 

reklonovali do pETM30 expresného vektora. Pre expresiu rekombinantného NFI-A1 sme 

kultúru E. coli BL21 Rosetta (DE3) pLys, nesúcu expresný vektor, nechali rozrásť do

OD600=1. Expresia prebiehala 3 h pri 25°C po pridaní 0.1x10-3 mol.l-1 IPTG. Bakteriálny pelet 

sme rozpustili v PBS s prídavkom 5x10-3 mol.l-1 MgCl2, 1U/ml DNáza, 1mg/ml lyzozým, 

0.02 % Tween 20, 1x10-3 mol.l-1 β-merkaptoetanol a inhibítory proteáz (0.1x10-3 mol.l-1

PMSF, 1μg/μl pepstatin, 1μg/μl leupeptin). Bunky sme otvárali sonikáciou, centrifugovali 

a supernatant sme naniesli na kolónu Heparin-Sepharose. Kolónu sme premyli s väzbovým 

pufrom (PBS s prídavkom 0.02 % Tween 20, 1x10-3 mol.l-1 β-merkaptoetanol a inhibítory 

proteáz) a proteíny sme eluovali v dvoch krokoch s 0.25 mol.l-1 a 0.55 mol.l-1 NaCl vo 

väzbovom pufri. Obe frakcie (E1, E2) sme jednotlivo naniesli na kolónu Ni-Sepharose. Po 

premytí kolóny s väzbovým pufrom s prídavkom 0.01 mol.l-1 imidazolu sme rekombinantné 

proteíny eluovali s roztokom PBS obsahujúcom 0.02 % Tween 20 a 0.2 mol.l-1 imidazol. 

Proteínové vzorky sme použili na GST-pulldown (uvedené nižšie) alebo sme ďalej 

purifikovali na GSH-Sepharose. Po premytí GSH-Sepharose s väzbovým pufrom sme proteíny 

eluovali s PBS obsahujúcom 0.02 % Tween 20 a redukovaný glutation (10x10-3 mol.l-1, pH 

8.0).

GST-pulldown použitím návnady NFI-A1 proteínu a GST proteínu: 

Rekombinantný NFI-A1 (purifikovaný na Heparin- a Ni-Sepharose ) a rekombinantný GST 

(purifikovaný na Ni-Sepharose podľa komerčného návodu Amersham) sme imobilizovali na 

GSH-Sepharose. Po premytí s väzbovým pufrom (0.02 mol.l-1 Hepes pH=7.9, 1x10-3 mol.l-1

DTT, inhibítory proteáz a 0.180 mol.l-1 KCl) sme pridali nukleárny extrakt z pečene potkanov 

pripravený podľa [6]. Po inkubácií 4 h na rotátore pri 7°C sme GSH-Sepharose premyli do 

väzbového roztoku. Proteíny sme eluovali v 75 μl roztoku 8 mol.l-1 urea s prídavkom 0.01 

mol.l-1 imidazol, 0.01 mol.l-1 NH4Cl, 0.1 mol.l-1 NaCl, 0.02 mol.l-1 Hepes pH=7.9. 

Na odstránenie NFI-A1 a GST proteínov z eluátu sme pridali 15 μl Ni-Sepharose a nechali 

pretiecť. Po premytí sme NFI-A1 a GST eluovali v 75μl 8 mol.l-1 urea s prídavkom 0.2 mol.l-1

imidazol, 0.01 mol.l-1 NH4Cl, 0.1 mol.l-1 NaCl, 0.02 mol.l-1 Hepes pH=7.9. Proteíny sme 

separovali metódou SDS PAGE a farbili CBB alebo striebrom.

Analýza EMSA s purifikovaným NFI-A1: 10 ng purifikovaného proteínu NFI-A1 

sme zmiešali s GS pufrom (5 % glycerol, 4x10-3 mol.l-1 Hepes pH=7.9, 5x10-3 mol.l-1 MgCl2, 

0.2x10-3 mol.l-1 DTT) a do vybraných vzoriek (uvedené vo výsledkoch) sme pridali 10nmol.l-1
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neznačených oligonukleotidov NFIwt (5´-ttttggattgaagccaatatgataa-3´) alebo NFImut (5´-

ttttggattgaataaaatatgata-3´) alebo 2 μg protilátky proti NFI DBD a nechali inkubovať 20 min 

na ľade. Po inkubácii sme pridali 0.2 pmol 32P značených NFIwt oligonukleotidov a nechali 

inkubovať 10 min pri izbovej teplote. Proteín–DNA komplexy sme separovali v natívnom 5% 

polyakrylamidovom géle (polyakrylamid/bisakrylamid 29:1) v tlmivom roztoku TBE. Po 

elektroforéze sme gély vysušili a oligonukleotidy sme detegovali pomocou Phosphorimageru 

Typhoon (Amersham).

Výsledky a diskusia

Jedným z možných metód na identifikáciu proteínových partnerov predstavuje afinitná 

chromatografia s imobilizovaným cieľovým proteínom. Tento prístup viedol k identifikácii 

interagujúcich proteínov s transkripčným faktorom v prípade estrogénového receptoru [7].

Na vytvorenie afinitného chromatografického materiálu sme pripravili rekombinantný proteín 

NFI-A1 s purifikačnými značkami (GST, His6). Pri snahe o priamu purifikáciu NFI proteínov 

prostredníctvom His6 značky sme zaznamenali výskyt kontaminantov, ktoré kopurifikovali 

na niklovej kolóne a navyše sa veľká časť solubilizovaných proteínov neviazala na GSH-

Sepharose. Rozhodli sme sa preto predradiť ďalší purifikačný krok pred afinitnými kolónami 

GSH- a Ni-sepharose. V minulosti bol transkripčný faktor NFI izolovaný z cicavčieho 

materiálu pomocou imobilizovaného heparínu [3,8]. Heparín je prirodzene sa vyskytujúci 

glukózoaminoglykán nesúci funkčné skupiny s negatívnym nábojom. Tým môže mimikovať 

DNA molekulu, a preto je okrem iného vhodný na purifikáciu proteínov rozpoznávajúcich 

DNA ako transkripčné faktory alebo DNA opravné enzýmy. 

Zaradenie heparínovej chromatografie sa ukázalo ako účinný purifikačný krok, ktorý 

pomohol obohatiť proteínovú frakciu o rekombinantné proteíny. Elúcia vzoriek z kolóny 

prebiehala v dvoch krokoch s rastúcou koncentráciou NaCl (obr. 1A, dráhy 4 a 5). Proteíny 

oboch frakcií sme purifikovali pomocou Ni-Sepharose následne GSH-Sepharose. Izolovaný 

proteín vykazoval predpokladanú molekulovú hmotnosť. Celkový purifikačný výťažok bol

nízky, predstavuje len 3 až 10 μg purifikovaného proteínu na liter bakteriálnej kultúry. 

Funkčnosť purifikovaného rekombinantného NFI-A1 sme overili metódou EMSA

(elektrophoretic mobility shift assay). Tento experiment ukázal väzbu transkripčného faktora 

NFI na „consensus“ NFI oligo. Špecificitu interakcie sme potvrdili kompetíciou 

s neznačenými oligonukleotidmi (obr. 1B, dráhy wt a mut), ako aj interakciou s purifikovanou 

protilátkou (obr. 1B dráha αNFI).
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A       B

Obr. 1 Analýza purifikácie NFI-A1
A Purifikácia NFI-A1 v troch krokoch (gél farbený s CBB).
V prvom kroku prebiehala purifikácia na Heparín-Sepharose (Heparin-S). Proteíny eluované pri nízkej 
koncentrácii soli (E1), pri vysokej koncentrácii soli (E2). Následne sme purifikovali proteíny z E1 a E2 frakcií 
na Ni-Sepharose (Ni-S). S-supernatant; FT – flow-through, nenaviazaná frakcia, E- elúcia; šípka označuje NFI 
fúzny proteín v jej predpokladanej molekulovej hmotnosti 
B Funkčná analýza purifikovanej NFI-A1 
Vzorka proteínu použitá pri funkčnej analýzy bola purifikovaná cez Heparine-Sepharose (frakcia s vysokou 
solou,E2). Na analýzu sme použili 10ng recombinantnú NFI-A1 a 32P značenú próbu obsahujúce NFI consensus 
väzbové miesto (NFI wt). Wild type (wt) a mutovaná (mut) competítorová studená próba sa pridala v 50x vyššej 
koncentrácie. Na Supershift analýzu sme použili 2μg protilátky αNFI DBD. Šípka naznačuje špecifický shift pre 
NFI-A1; hviezdička naznačuje supershift.

Po úspešnej purifikácii rekombinantného NFI-A1 proteínu sme ho použili ako návnadu 

pre hľadanie proteínových partnerov. Purifikovaný rekombinantný proteín (input NFI) sme 

imobilizovali na GSH-Sepharose a inkubovali s nukleárnym extraktom (input NE). 

Neinteragujúce proteíny sme odmyli (FT GSH) a zachytené proteíny sme spolu s návnadou 

eluovali z kolóny za denaturačných podmienok. Návnadu sme odstránili naviazaním cez His6

značku na pridanú Ni-Sepharose (E Ni) a interagujúce proteíny z potkaních jadier sme získali

v pretečenej vzorke (FT Ni). Aby sme mohli vylúčiť proteíny interagujúce s GST proteínom, 

použili sme v paralelnej afinitnej chromatografii His6-GST fúzny proteín ako negatívnu 

kontrolu. Priebeh purifikácie sme analyzovali elektroforetickou separáciou jednotlivých 

vzoriek (obr. 2). Porovnaním proteínových profilov FT Ni pre NFI-A1 a GST sme 

identifikovali niekoľko proteínov, ktoré sa nachádzali výlučne vo frakcii FT Ni pre NFI-A1. 

Proteíny sme vyrezali a poslali na identifikáciu prostredníctvom hmotnostnej spektrometrie.

Proteín identifikovaný s najvyšším skóre bol šaperónový proteín DnaK pochádzajúci 

z E.coli, ktorý je pravdepodobne kontaminant, ktorý sa kopurifikoval s NFI-A1. Ďalšie 

proteíny s významným skóre boli hnRNP K a eEF1-A. Elongačný faktor eEF1A hrá úlohu pri 

translácii, ale môže hrať úlohu aj pri regulácii expresie génov a tiež v signálnych dráhach,
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sledovala sa aj interakcia s transkripčným faktorom [9]. Transkripčný faktor NFI hrá kľúčovú 

úlohu pri expresii génu ant2, kde pôsobí ako represor len v bunkách v G0 fáze bunkového 

cyklu. Pri zmene bunkového cyklu sa tento proteín nachádzal v kontakte s inými proteínmi 

[3]. Proteín hnRNP K pôvodne identifikovaný ako pre-mRNA viažúci proteín môže tiež 

pôsobiť ako transkripčný faktor, pričom sa zistilo, že môže interagovať s proteínmi 

v závislosti od bunkového cyklu [10]. Na overenie priamej interakcie medzi NFI a eEF1A 

a/alebo hnRNP K je potrebné uskutočniť metódy proteín-proteín interakcií.

Obr. 2: SDS PAGE analýza GST-pulldownu použitím návnady NFI-A1 proteínu a GST proteínu ako 
negatívna kontorola (Farbenie gélu s CBB). input – proteín pred imobilizovaním na GSH-Sepharose; FT GSH 
– proteíny nenaviazané na GSH sepharose; FT Ni – proteíny ktoré interagovali s GST alebo NFI-A1 a 
nenaviazali na Ni-Sepharose; E Ni - proteíny eluované z Ni-Sepharose, LMW – štandard proteínových 
molekulových hmotností (97, 67, 45 a 30 kDa).

Záver

Cieľom tejto práce bolo pripraviť rekombinantné NFI proteíny pre proteomické 

a funkčné analýzy. Po úspešnej purifikácii NFI-A1 sme potvrdili jeho funkčnosť metódou 

EMSA. Použitím návnady purifikovaného NFI-A1 sme identifikovali niekoľko potenciálnych 

partnerov NFI-A1, s ktorými môže hrať úlohu pri regulácii expresie génov.
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Úvod a formulácia cieľa

Beta-laktámové antibiotiká patria dnes k najčastejšie používaným antibakteriálnym 

liečivám. Ich nadmerné a neuvážené používanie v klinickej praxi vedie k šíreniu rezistencie 

bakteriálnych patogénov, čo predstavuje vážny terapeutický problém. Najviac rozšíreným 

mechanizmom rezistencie proti beta-laktámovým antibiotikám u Gram-negatívnych baktérií 

je produkcia inaktivačných enzýmov beta-laktamáz. Ich producentami sú aj rôzne druhy z

čeľade Enterobacteriacae, vrátane Klebsiella pneumoniae [1, 2].

Beta-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku (extended-spectrum beta-lactamase, 

ESBL) patria ku klinicky najvýznamnejším inaktivačným enzýmom. Sú inhibované kyselinou 

klavulanovou a spôsobujú rezistenciu proti penicilínom, širokospekrálnym cefalosporínom aj 

monobaktámom. Nehydrolyzujú len cefamycíny a karbapenémy, preto sú tieto liečivá účinné 

v terapii infekcií spôsobených producentami ESBL. Najčastejšími producentami ESBL sú 

druhy Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli [2].

Ďalšou klinicky významnou skupinou beta-laktamáz sú cefalosporinázy typu AmpC. 

Tieto beta-laktamázy môžu byť kódované na chromozóme (napr. u druhov rodu Enterobacter, 

Citrobacter, Serratia), alebo na plazmide (napr. u Klebsiella pneumoniae). Nie sú inhibované 

kyselinou klavulanovou a spôsobujú rezistenciu proti väčšine beta-laktámových antibiotík, 

vrátane cefamycínov [3, 4].

Cieľom prezentovanej práce bolo stanovenie profilu rezistencie proti klinicky 

používaným beta-laktámovým antibiotikám a identifikácia producentov cefalosporináz typu 

AmpC v súbore klinických izolátov Klebsiella pneumoniae produkujúcich ESBL, ktoré boli 
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získané z rôznych oddelení a ambulancií Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-

Ružinov v období rokov 2004-2006.

Materiál a metódy

Testovaný súbor tvorilo 160 klinických izolátov, ktoré boli selektované ako Klebsiella 

pneumoniae produkujúce ESBL a boli izolované od pacientov rôznych oddelení a ambulancií 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov v rokoch 2004-2006. Na kultiváciu

baktérií bolo použité médium Mueller-Hinton Broth (Biomark, India) s ampicilínom (100 

µg/ml), alebo Mueller-Hinton Agar (Biomark, India) s ampicilínom (100 µg/ml). Bakteriálne 

izoláty boli dlhodobo udržiavané v médiu Skim-Milk (Merck, Nemecko) pri teplote -80°C.

Produkcia ESBL bola potvrdená štandardnou metódou kombinovaných diskov podľa 

odporúčaní CLSI [5]. Ako kultivačné médium bol použitý Mueller-Hinton Agar (Biomark, 

India). V teste boli použité kombinácie diskov ceftazidím (30 μg) – ceftazidím/kyselina 

klavulanová (30/10 μg) a cefotaxím (30 μg) – cefotaxím/kyselina klavulanová (30/10 μg). 

Zväčšenie zóny inhibície v okolí disku s ceftazidímom alebo cefotaxímom v kombinácii s 

kyselinou klavulanovou najmenej o 5 mm v porovnaní so zónou inhibície v okolí disku s 

ceftazidímom alebo cefotaxímom samotným znamenalo produkciu ESBL.

Profily rezistencie proti beta-laktámovým antibiotikám boli stanovené štandardnou 

diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [5]. Boli použité nasledujúce disky s 

antimikrobiálnymi látkami: ampicilín (10 μg), mezlocilín (75 μg), piperacilín (100 μg), 

karbenicilín (100 μg), ampicilín/sulbaktám (10/10 μg), piperacilín/tazobaktám (100/10 μg), 

tikarcilín/kyselina klavulanová (75/10 μg), ceftizoxím (30 μg), cefpodoxím (10 μg), cefoxitín 

(30 μg), cefotaxím (30 μg), ceftazidím (30 μg), ceftriaxón (30 μg), cefepím (30 μg), imipeném 

(10 μg), meropeném (10 μg), aztreonam (30 μg).

Pre identifikáciu producentov cefalosporináz typu AmpC boli použité tri metódy: 1)

metóda kombinovaných diskov; 2) dvojitý diskový difúzny test; 3) trojrozmerný (3D) test. 

Ako inhibítor cefalosporináz typu AmpC bola použitá kyselina 3-aminofenylboronová (APB). 

V testoch boli použité disky s antibiotikami ceftazidím (30 µg), cefotaxím (30 µg) a cefoxitín 

(30 µg).

Výsledky a diskusia

V testovanom súbore 160 klinických izolátov Klebsiella pneumoniae bola metódou 

kombinovaných diskov potvrdená produkcia ESBL u 94% izolátov. Všetky klinické izoláty

Klebsiella pneumoniae, ktoré produkovali ESBL, boli rezistentné proti ampicilínu, 
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mezlocilínu a piperacilínu. Takmer všetky boli rezistentné proti karbenicilínu (99,3%), 

cefpodoxímu (98,7%) a proti kombinácii ampicilín-sulbaktám (92,7%). Nízku účinnosť v 

testovanom súbore Klebsiella pneumoniae produkujúcich ESBL mala aj kombinácia 

tikarcilínu s inhibítorom beta-laktamáz kyselinou klavulanovou (82,7% rezistentných 

izolátov), cefalosporíny cefotaxím (79,3% rezistentných izolátov) a ceftriaxón (76,0%

rezistentných izolátov) a monobaktám aztreonam (70,7% rezistentných izolátov). Proti 

cefalosporínu 4. generácie cefepímu bolo rezistentných až 38,7% testovaných izolátov. 

Účinnejší bol cefalosporín 3. generácie ceftazidím (15,3% rezistentných izolátov). Proti 

kombinácii piperacilín-tazobaktám bolo rezistentných 9,3% izolátov, proti ceftizoxímu 7,3% 

izolátov a proti cefoxitínu 5,3% testovaných izolátov. Najúčinnejšími liečivami boli 

karbapenémy – imipeném bol účinný na všetky testované izoláty a proti meropenému bolo 

rezistentných 0,7% testovaných izolátov.

Beta-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku (ESBL) sú zodpovedné za rezistenciu 

proti penicilínom, oxyiminocefalosporínom a monobaktámom, nehydrolyzujú však 

cefamycíny a karbapenémy [1, 6]. Jedným z možných mechanizmov rezistencie proti 

cefamycínu cefoxitínu je produkcia cefalosporináz typu AmpC, ktoré sú u Klebsiella 

pneumoniae kódované génmi lokalizovanými na konjugatívnych plazmidoch [4, 7, 8]. V 

testovanom súbore Klebsiella pneumoniae produkujúcich ESBL bolo 8 klinických izolátov 

(5,3%) rezistentných proti cefoxitínu a 6 klinických izolátov (4,0%) vykazovalo hraničnú 

citlivosť na cefoxitín. Ďalšie 2 klinické izoláty Klebsiella pneumoniae rezistentné proti 

cefoxitínu a 1 izolát s hraničnou citlivosťou na cefoxitín neprodukovali ESBL. V súbore 17 

vybraných klinických izolátov Klebsiella pneumoniae, ktoré vykazovali rezistenciu alebo 

hraničnú citlivosť na cefoxitín, bola 3 rôznymi metódami zisťovaná produkcia cefalosporináz 

typu AmpC. Metódou kombinovaných diskov bol identifikovaný 1 producent cefalosporináz 

typu AmpC, dvojitým diskovým difúznym testom 2 producenti cefalosporináz typu AmpC a 

trojrozmerným (3D) testom 3 producenti cefalosporináz typu AmpC.

Záver

V súbore klinických izolátov Klebsiella pneumoniae produkujúcich ESBL bol zistený 

častý výskyt rezistencie proti väčšine testovaných beta-laktámových antibiotík. Jediné 

antibiotikum účinné na všetky testované klinické izoláty bol karbapeném imipeném.

V testovanom súbore boli identifikované 4 klinické izoláty Klebsiella pneumoniae, 

ktoré produkovali cefalosporinázy typu AmpC, pričom 3 z nich produkovali súčasne aj beta-
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laktamázy s rozšíreným spektrom účinku (ESBL). Najúčinnejšou metódou pre identifikáciu 

producentov cefalosporináz typu AmpC bol trojrozmerný (3D) test.
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Úvod a formulácia cieľa

Vírus chrípky typu A (IAV) je RNA vírus z čeľade Orthomyxoviridae so segmentovaným 

genómom negatívnej polarity. IAV má lipidický obal odvodený z membrány hostiteľskej bunky, 

ktorý získava v záverečnej fáze vírusového cyklu v procese pučania. IAV je respiračný patogén 

poškodzujúci epiteliálne bunky produkujúce mukozálnu ochrannú vrstvu. IAV výrazne zhoršuje 

priebeh sekundárnych bakteriálnych respiračných infekcií [2]. Do roku 2001 sa predpokladalo, že 

genóm vírusu s dĺžkou 13 kb „kóduje desať proteínových produktov“ [6,4]. V roku 2001,

šesťdesiat sedem rokov po tom, čo sa v londýnskom Národnom Inštitúte  pre Medicínsky 

Výskum pánom Smithovi, Andrewesovi a Laidlawovi podarilo izolovať ľudský vírus chrípky [4]

a dvadsať rokov po jeho osekvenovaní, bol vďaka preverovaniu, či existujú významné antigény

kódované +1 ORF identifikovaný peptid, rozpoznávaný CD8+ T lymfocytmi. Tento peptid bol 

odvodený od +1 ORF druhého genómového segmentu PB1. CD8+ T lymfocyty lyzovali bunky 

i po infekcii vírusom chrípky, čo dokazovalo, že sa tvorí v priebehu infekcie [1]. Proteín bol 

označený PB1-F2

Proteín PB1-F2 sa vyznačuje nezvyčajnými vlastnosťami. Prítomnosť mitochondriálnej 

signálnej sekvencie (mitochondrial targeting sequence - MTS) zabezpečuje mitochondriálnu 

lokalizáciu [3] a interakcia s VDAC1 a ANT3 proteínmi, zahrnutými v apoptóze, indukuje 

permeabilizáciu mitochondriálnej membrány a prispieva k apoptóze. PB1-F2 proteín je 

zodpovedný za predĺžený „clearens“ vírusu z pľúc infikovaných  zvierat [8,9]. Cytotoxický efekt

PB1-F2 proteínu sa preferenčne uplatňuje na bunkách zapojených v imunitnej reakcii organizmu, 

predovšetkým na monocytoch a makrofágoch. Tento efekt pravdepodobne súvisí s jedinečným 

expresným profilom VDAC1 a ANT3 v bunkách imunitného systému v porovnaní s bunkami 

iného typu [5].
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PB1-F2 proteín sa stal veľmi atraktívnym pre výskumné tímy po celom svete a napriek 

veľmi širokej škále experimentálnych prístupov, zameraných na jeho štruktúrne, fyzikálno-

chemické, funkčné, imunologické, interakčné, biologické vlastnosti je len veľmi málo známe 

o spôsobe regulácie jeho expresie. Regulácia, teda spôsob, kedy, za akých podmienok sa gén 

exprimuje, stabilita mRNA, stabilita proteínu, iniciácia transkripcie, translácie a mnohé ďalšie 

otázky sa stali predmetom nášho výskumu. Rozhodli sme sa pripraviť izolovaný systém v podobe 

plazmidových konštruktov kompatibilných s prokaryotickými i eukaryotickými bunkami, ktoré 

nesú gén pre PB1-F2 ako aj PB1 proteín. Cielená mutagenéza v spojení s funkčnými štúdiami by 

mala poodhaliť princípy a mechanizmy regulácie expresie PB1-F2 proteínu a jeho význam pre 

IAV.

Materiál a metódy

Z alantoickej tekutiny kuracích embryí infikovaných vírusom chrípky A/PR/8/34 (PR8) a 

A/PR/8/34 + 1918 PB1-F2 (1918 PB1-F2) bola pomocou kitu Nucleospin RNAII (Marchey 

Nagel) izolovaná celková RNA obsahujúca i vírusovú nukleovú kyselinu. RNA sme reverznou 

transkriptázou (Fermentas) s náhodnými hexanukleotidmi prepísali do cDNA. Pomocou primérov 

PB1pTriEX4F5'gacgacgacaagatggatgtcaatccgaccttactttt3', PB1pTriEx4R5'gaggagaagcccggttttttgc

cgtctgagctcttcaa3', PB1-F2pTriEx4F5'gacgacgacaagatgggacaggaacaggatacac3', PB1-F2pTriEx4R

5'gaggagaagcccggttctactcgtgtttgctgaacaac 3' sme v PCR amplifikovali fragment cDNA 

obsahujúci genetickú informáciu PB1 a PB1-F2 proteínu. V PCR sme použili termostabilnú 

Phusion Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase (Finnzymes) s „proof reading“ aktivitou 

ktorou sme zabezpečili, že počas reakcie nedôjde k mutáciam. Amplifikovanú DNA sme 

opracovali podľa pokynov výrobcu s T4 DNA polymerázou, čím na DNA inzerte vznikli

prečnievajúce konce komplementárne k vektoru pTriEx4. Inzert a vektor sme spolu inkubovali 5 

min. pri 22°C a transformovali do E. coli NovaBlue GigaSingles. Vyrastené kolónie sme 

preverovali pomocou PCR a restrikčným štiepením NdeI a XhoI. Klony s predpokladanou 

veľkosťou sme dali osekvenovať.

Pripravené konštrukty boli ďalej testované nepriamou imunoflorescenciou. MDCK

(Mardin-Durby Canine Kidney Cells) bunky boli transfekované plazmidovou DNA nesúcou gén 

pre PB1-F2 proteín IAV. Po 24h boli bunky fixované 2% paraformaldehydom 15min. , 

permeabilizované 1% Tritonom-100 1 min. a inkubované s monoklonálnou protilátkou (mAb) 
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LB66 alebo AG55 špecifickou pre PB1-F2 proteín. V negatívnej kontrole bola použitá mAb 

špecifická pre herpes virus a netransfekované bunky MDCK. Sekundárna protilátka bola 

konjugovaná s FITC.

Keďže nemáme protilátky špecifické pre PB1 proteín, bunky transfekované plazmidovou 

DNA s PB1 génom sme analyzovali SDS PAGE. 106 MDCK buniek bolo transfekovaných 4 μg 

pDNA. Bunkové proteíny sme analyzovali pomocou PAGE.

Výsledky a diskusia

Pomocou PCR sa nám podarilo izolovať gén pre PB1 ako aj PB1-F2 vírusu PR8 

a PR8+1918 PB1-F2 proteínu IAV, ktorý sme následne úspešne klonovali, čo potvrdilo restrikčné 

štiepenie i sekvenačná analýza obr. 1.

Obr. 1: Príprava rekombinantných plazmidov pre vírusové proteíny. A PCR amplifikácia PB1 DNA 1. amplikón, 2.
ladder B PCR amplifikácia PR8 PB1-F2 DNA 1. ladder, 2. amplikón. C PCR scríning transformantov pTriEx 4 PR8 
PB1-F2 1. ladder, 2.-9. amplikóny z klonov. D PCR scríning transformantov pTriEx 4 PB1 1. ladder, 2.-16. 
amplikóny z klonov.10 a 15 pozitívne. E Restrikčné preverenie pozitívnych klonov. 1. ladder, 2. neštiepený klon 
PB1, 3. klon PB1+NdeI, 4. klon PB1+XhoI linearizovaný, 5 neštiepený klon PR8 PB1-F2, 6. klon PR8 PB1-
F2+NdeI, 7. klon PR8 PB1-F2+XhoI linearizovaný. Rovnako bol pripravený i plazmid pre PB1-F2 z kmeňa 
A/PR/8/34 + 1918 PB1-F2.

Plazmidový konštrukt PB1 proteínu vírusu chrípky sme preverovali pomocou SDS PAGE 

z transfekovaných MDCK buniek obr. 2. Táto metóda potvrdila prítomnosť proteínu 

s predpokladanou veľkosťou v transfekovanych bunkách a jeho neprítomnosť v

netransfekovaných bunkách MDCK.

V prípade konštruktov exprimujúcich gén pre PB1-F2 z kmeňov PR8 a 1918 PB1-F2 

imunoflorescencia preukázala expresiu natívnych proteínov vo vysokej hladine obr. 3.
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Obr. 2: SDS PAGE PB1 proteínu. 1 štandardy relatívnych molekulových hmotností proteínov, 2., 3. MDCK 
transfekované pTriEx4 PB1 plazmidom, 4., 5. MDCK bez transfekcie

Obr. 3: Immunoflorescencia po transfekcii MDCK buniek konštruktami nesúcimi gén pre PR8 PB1-F2 a 1918 PB1-
F2. A pTriEx4 PB1-F2, značené AG55 (monoklonálna protilátka voči PB1-F2)  , B pTriEx4 1918 PB1-F2 značené 
AG55, C pozitívna kontrola, značené monoklonálnou protilátkou voči Beta-aktínu, D negatívna kontrola bez 
transfekcie, značené AG55, E negatívna kontrola špecificity: pTriEx4 PB1-F2 značené irelevantnou protilátkou 170 
špecifickou pre herpes vírus, F negatívna kontrola špecificity: pTriEx4 1918 PB1-F2 značené irelevantnou 
protilátkou 170 špecifickou pre herpes vírus 

Záver

Nami pripravené konštrukty budú v ďalšej práci použité na štúdium imunologických 

vlastností, regulácie expresie PB1-F2 proteínu prostredníctvom cielenej mutagenézy regulačných 

oblastí zodpovedných za expresiu proteínu ako i konkrétnych aminokyselín zapojených 

v proteolytickej degradácii.
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Úvod a formulácia cieľa

Počas života je človek vystavený nepriaznivému pôsobeniu faktorov z vonkajšieho 

prostredia, ako sú chemické, fyzikálne, ale aj biologické agensy. Tieto látky sú schopné 

vyvolávať signifikantné zmeny v genetickom materiáli živých organizmov, a sú mnohokrát 

hlavnou príčinou vzniku civilizačných ochorení, vrátane rakoviny.

Rakovina je v súčasnej dobe jedným z najčastejších ochorení človeka. Mnohé štúdie 

sú tak zamerané na riešenie otázky zefektívnenia jej liečby ako aj prevencie používaním 

vhodných metód.

Medzi takéto metódy môžeme zaradiť aj jednobunkovú gélovú elektroforézu (z angl. 

Single Cell Gel Electroforesis – SCGE), ktorá si v posledných desaťročiach získala značnú 

popularitu, a to vo viacerých oblastiach výskumu [1, 2]. Predstavuje efektívnu, časovo 

a finančne nenáročnú techniku na detekciu širokého spektra poškodení genetického aparátu 

bunky, ako sú jednovláknové a dvojvláknové zlomy molekuly DNA, UV-indukované 

pyrimidínové diméry, oxidované bázy alebo alkylačné poškodenia [3, 4]. Okrem stanovenia 

hladiny poškodení DNA je vhodná aj na určenie príčiny daného poškodenia [4] alebo na 

štúdium reparačných mechanizmov bunky [5, 6, 7, 8, 9]. Jej prednosť spočíva v tom, že 

umožňuje samostatne analyzovať poškodenie DNA v jednotlivých bunkách už pri ich malom 

počte a na analýzu tohto poškodenia nie je potrebné rádioaktívne značenie buniek [10, 11, 12].

Princípom SCGE je migrácia voľných koncov DNA molekuly so záporným nábojom  

smerom k anóde [13]. Rýchlosť migrácie DNA v elektrickom poli závisí od počtu zlomov (t.j. 

voľných koncov DNA) a od veľkosti molekuly DNA.
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V prevencii nádorových ochorení sa SCGE stala vhodnou technikou pri testovaní 

potenciálnych karcinogénnych agensov, ako aj naopak látok s DNA-protektívnymi 

vlastnosťami, ktoré by mohli zabraňovať respektíve redukovať vznik poškodení genetického 

materiálu. 

Na základe doterajších výskumov sa ukázalo, že β-D-glukány, ako skupina prírodných 

zlúčenín, patria k významným DNA-protektívnym látkam, ktoré sú schopné redukovať 

poškodenia DNA indukované karcinogénnymi agensami, akými sú napríklad alkylačné alebo 

oxidačné činidlá. Táto skupina látok reprezentuje hlavnú polysacharidovú zložku bunkových 

stien u kvasiniek, húb, lišajníkov, rias a rastlín [14]. Bol u nich popísaný protinádorový efekt a 

inhibícia metastáz [15], antikarcinogénne a antioxidačné vlastnosti [14], ako aj stimulácia 

hematopoézy [16] či rádioprotektivita [17]. 

Sledovaním účinkov prírodných látok na živý organizmus pomocou SCGE môžeme 

nájsť odpovede na viaceré otázky o ich význame na znížovaní rizika rakoviny a iných 

degeneratívnych ochorení.

Podobný cieľ sme si určili aj my a snažili sme sa zhodnotiť ochranný účinok na 

molekulu DNA u konkrétneho β-D-glukánu, karboxymetyl chitín-glukánu (CM-CG), na 

ľudskú bunkovú líniu HeLa kultivovanú v podmienkach in vitro, ktorú sme následne 

ovplyvňovali alkylačnými a oxidačnými agensami za účelom sledovania redukcie poškodenia 

DNA vyvolaného týmito agensami pomocou CM-CG. 

Alkylačné činidlo, metylmetán sulfonát (MMS), ktoré sme použili v našich 

experimentoch sa považuje za jeden z najlepšie preštudovaných mutagénov so známym 

mechanizmom účinku na molekulu DNA. Boli u neho zistené silné mutagénne a karcinogénne 

účinky, a to v mnohých in vivo štúdiách a považuje sa tiež za možný karcinogén u človeka. Na 

molekulu DNA pôsobí priamo bez metabolickej aktivácie, pričom alkyluje nukleofilné 

dusíkaté alebo kyslíkaté atómy dusíkatých báz [18]. 

Ako oxidačný agens sme si zvolili peroxid vodíka (H2O2). Poškodzujúci účinok tohto 

známeho mutagénu na molekulu DNA sa realizuje prostredníctvom hydroxylových radikálov, 

ktoré vznikajú jeho interakciou s katiónmi kovov, predovšetkým Cu2+ alebo Fe3+

neenzymatickou cestou [19]. Hydroxylové radikály produkujú množstvo poškodení DNA, ako 

napr. bázové poškodenia, poškodenie cukorných zvyškov, jednoreťazcové a dvojreťazcové 

zlomy, abázické miesta a krížové väzby DNA-proteín [20].
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Materiál a metódy

1. Bunková línia

Ľudská epiteliálna bunková línia HeLa bola kultivovaná pri teplote 37°C v 

zavlhčovanej atmosfére 5% CO2 v Dulbeccovom minimálnom esenciálnom médiu (DMEM) 

obohatenom o 4,5 g/l glukózy a 10% fetálnym teľacím sérom. Do média boli ďalej pridané 

antibiotiká (penicilín 200 U/ml, streptomycín a kanamycín 100μg/ml). Bunková línia bola 

kultivovaná na plastických Petriho miskách v CO2 inkubátore pri 37°C.

2. Chemikálie

Metylmetán sulfonát, MMS (SIGMA), uchovávaný pri 4°C, bol v závislosti od 

použitých koncentrácií riedený tesne pred použitím v roztoku PBS. Použité koncentrácie 

MMS boli 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 a 6,4 mM.

Peroxid vodíka, H2O2 (SIGMA) bol uchovávaný pri 4°C a riedený v PBS na 

koncentrácie 50, 75, 100 a 200 μmol/l tesne pred použitím.

Karboxymetyl chitín-glukán (CM-CG) bol pripravený podľa procedúry opísanej 

v publikácii Machová et al. [21]. 

3. Jednobunková gélová elektroforéza (SCGE)

Procedúra podľa Singh et al. [22] bola robená s menšou modifikáciou [23]. Bunky boli 

suspendované v 0,75% LMP agoróze a nanesené na spodnú vrstvu (1%NMP agaróza v PBS 

pufri) mikroskopických sklíčok. Po stuhnutí agarózy boli sklíčka umiestnené v lyzujúcom 

roztoku na 1 hodinu pri 4°C za účelom odstránenia bunkových proteínov. Sklíčka boli 

následne prenesené do elektroforetického roztoku (300 mM NaOH, 1 mM Na2EDTA, pH 

13.0) na 40 minút pri 4°C a po odvinutí DNA molekúl bol aplikovaný elektrický prúd 25V 

(300 mA) na 30 minút. V poslednej fáze boli sklíčka neutralizované s Tris-HCl (0,4 M, pH 

7,5) a zafarbené s etídiom bromidom (EtBr, 5 μg/ml, 20 μl na jedno sklíčko). Vyhodnotenie 

mikroskopických preparátov prebiehalo na fluorescenčnom mikroskope (Olympus). Na každú 

vzorku bolo vizuálne vyhodnotených 100 komét, u ktorých bol stanovený obsah DNA 

v chvoste, ktorý je lineárne závislý na frekvencii jednovláknových zlomov DNA.

Výsledky a diskusia

Na bunkovej línii HeLa sme testovali širokú škálu indukovaných poškodení DNA po 

in vitro expozícii rôznych genotoxických agensov, ktoré disponujú odlišným mechanizmom 

účinku na molekulu DNA.
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Ako vyplýva z Obr. 1, stupeň poškodenia DNA (jedná sa o jednovláknové zlomy) po 

30 minútovej expozícii alkylačnou látkou metylmetán sulfonát (MMS) je signifikantný, 

pričom výskyt jednovláknových zlomov DNA priamo úmerne stúpa v závislosti od dávky 

mutagénu.
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Obr. 1: Vplyv rôznych koncentrácií metylmetán sulfonátu (MMS) na bunkovú líniu HeLa po 30 minútovej 
expozícii

Peroxid vodíka (H2O2), ako ďalší testovaný genotoxický agens, sa podieľal na vzniku 

poškodení DNA v značnej miere a to už po 5 minútovej expozícii u bunkovej línii HeLa. Aj 

v tomto prípade sa preukázala závislosť účinku mutagénu od dávky, a rovnako ako u MMS 

výskyt jednovláknových zlomov DNA stúpal so zvyšujúcou sa dávkou H2O2 (Obr 2).
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Obr. 2: Vplyv rôznych koncentrácií peroxidu vodíka (H2O2) na bunkovú líniu HeLa po 5 minútovej expozícii
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Predinkubácia bunkovej línie HeLa s karboxymetyl chitín-glukánom (CM-CG) 

v časovom intervale 24 hodín rôznymi koncentráciami (0, 50, 150 a 300 mg/ml) 

manifestovala preventívny účinok voči oxidačným poškodeniam DNA indukovaných H2O2, 

ktorý sa prejavil už pri najnižšej koncentrácii CM-CG. Pri vyšších koncentráciách u tohto 

derivátu glukánov sa nepozorovala zvýšená redukcia poškodení DNA.

U alkylačnej látky MMS, ktorá je zodpovedná za vznik rôznych typov poškodení 

DNA, nebol pozorovaný žiadny preventívny efekt CM-CG (Obr. 3).
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Obr. 3: Vplyv rôznych koncentrácií CM-CG na bunkovú líniu HeLa ovplyvnenú oxidačným činidlom H2O2

a alkylačným agensom MMS.

Záver

Na základe metódy jednobunkovej gélovej elektroforézy sme sledovali protektívne 

účinky karboxymetyl chitín-glukánu (CM-CG) voči alkylačným a oxidačným poškodeniam 

DNA. Redukcia jednovláknových zlomov DNA bola signifikantne preukazná len v prípade 

oxidačnej látky H2O2. Z našich výsledkov vyplýva, že CM-CG disponuje antioxidačnými 

vlastnosťami, ktoré by mohli byť využité v prevencii nádorových ochorení. 
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Rytmus dennej aktivity druhov Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) 

a Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
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Úvod a formulácia cieľa

Rytmus dennej aktivity je proces, ktorý sa pravidelne mení v čase a nevyhnutne závisí 

od environmentálnych podmienok. Všeobecne sa predpokladá, že je druhovo špecifický [9]. 

Modely aktivity drobných hlodavcov sú adaptáciami na denné a sezónne zmeny fyzikálnych 

podmienok prostredia [4], periodické zmeny potravných zdrojov [8], početnosti druhu 

a v neposlednom rade aj ich sociálnych vzťahov [10]. Pozornosť je často venovaná aj 

medzidruhovým vzťahom [1, 5] a vplyvu predátorov na aktivitu drobných hlodavcov [6, 7].

Podľa alokácie zdrojov medzi jedincami môžu sociálne faktory spolu s dostupnosťou 

potravných zdrojov výrazne ovplyvňovať aktivitu jedincov. Tie môžu byť dokonca 

dôležitejšie ako samotné fyzikálne podmienky prostredia [13]. Krátkodobý rytmus aktivity 

s pravidelnou periodicitou niekoľkých hodín sa vyskytuje hlavne u drobných cicavcov 

konzumujúcich objemnú potravu, t.j. u hmyzožravcov a herbivorných druhov drobných 

hlodavcov [2]. Už Wójcik a Wołk [12] prišli s teóriou, že charakter dennej aktivity druhov 

môže byť podmienený druhom potravy a hojnosti potravných zásob v prostredí. Nedostatok 

variability v aktivite Apodemus flavicollis počas celého roka je následkom potravného 

zaradenia druhu, konzumujúceho hlavne vysokokalorické zložky potravy. Druh potravy 

a vysoký stupeň aktivity len podporuje tvorbu jednofázovej aktivity druhu. Menej aktívny 

Clethrionomys glareolus, ktorý konzumuje hlavne zelené časti rastlín, musí mať zas 

viacfázovú dennú aktivitu, aby sa prispôsobil sezónnym zmenám potravy. K podobným 

záverom došli aj Gliwicz a Dąbrowski [7]. 

Cieľom výskumu je zachytiť rozdiely v dennej aktivite dvoch konkurenčných druhov 

drobných hlodavcov - hrdziaka lesného, Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), a ryšavky 

žltohrdlej, Apodemus flavicollis (Melchior, 1834), na základe ich odchytov uskutočnených 

počas ranných a večerných kontrol. 
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Materiál a metódy

Charakteristika územia

Výskum drobných zemných cicavcov sme robili v jelšovom lese NPR Šúr, ležiacej cca 

12 km severovýchodne od Bratislavy (48°14´N, 17°13´E, štvorec mapovacej siete DFS 

7769c). NPR Šúr predstavuje v súčasnosti najväčší zvyšok vysokokmenného barinato-

slatinného lesa a vyznačuje sa pestrou rôznorodosťou habitatov. Jedným z nich je aj 

pravidelne zaplavovaný jelšový les tvoriaci jadro rezervácie a pokrývajúci až 87 % (346 ha) 

jej celkovej plochy. Ide o komplex močaristo-slatinného lesa, ktorý po fytocenologickej 

stránke patrí do asociácie Cariceto elongatae-Alnetum medioeuropaeum.

Materiál a metódy

Na ploche o celkovej veľkosti 2,25 ha bolo pravidelne rozmiestnených 100 drevených 

živolovných pascí typu Chmela, približne v 15 m intervaloch. Vznikla tak pravidelná sieť z 

10x10 odchytových bodov (kvadrátová metóda). Pasce boli na odchytovej ploche exponované 

po 6 nocí a kontrolované 2x denne, v ranných a večerných hodinách, v závislosti od denného 

svetla. Údaje o jedincoch boli získavané metódou spätných odchytov (CMR metóda) 

a každému z jedincov bolo metódou toe-clipping priradené individuálne číslo. Pre potreby 

vyhodnocovania boli pri odchytených jedincoch opakovane zaznamenané nasledujúce údaje: 

súradnice odchytového bodu kvadrátu, druh a číslo jedinca. 

Pre vyhodnotenie rytmu dennej aktivity boli použité len určité odchytové série 

zodpovedajúce 4 ročným obdobiam: október a november 2006 (jeseň), január 2007 (zima), 

apríl a máj 2007 (jar), júl a august 2007 (leto). Rozdiely v počte odchytov druhov boli 

vyhodnotené štatisticky pomocou chí-kvadrátu. 

Výsledky

Počas skúmaného obdobia, od októbra 2006 do augusta 2007, bolo zaznamenaných 

celkovo 601 odchytov 149 jedincov hrdziaka lesného (ďalej len C.g.) a 585 odchytov 162 

jedincov ryšavky žltohrdlej (ďalej len A.f.). Populačná hustota A.f. bola v jednotlivých 

odchytových obdobiach podstatne vyššia ako u C.g., okrem odchytových sérií vykonávaných 

v letnom období. Pre porovnanie, denzita druhov C.g./A.f. počas jednotlivých odchytových 

sérií bola: 2,79/10,82 jed./ha v X., 4,51/20,01 jed./ha v XI., 5,13/12,38 jed./ha v I., 4,29/6,05 

jed./ha v IV., 5,49/12,06 jed./ha v V., 24,53/15,48  jed./ha v VII. a 30,59/11,21 jed./ha v VIII.

Počas ranných kontrol bolo súhrnne zaznamenaných 372 odchytov C.g. v porovnaní s 

jeho 229 odchytmi vo večerných hodinách (P < 0,05). Tento rozdiel bol ešte výraznejší 

u druhu A.f., ktorý sa počas ranných kontrol odchytil 571-krát a len 14-krát počas večerných 
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kontrol (P < 0,05). Vzájomné porovnanie odchytov oboch druhov v ranných  a večerných 

hodinách je znázornené na Obr. 1. V obidvoch prípadoch bol rozdiel v odchytoch štatisticky 

preukazný (P < 0,05).

ranná kontrola

39,4%

60,6%

Cg Af

večerná kontrola

94,2%

5,8%

Cg Af

Obr. 1: Podiel celkových odchytov C.g. a A.f. počas ranných kontrol (vľavo) a večerných kontrol (vpravo).

Pri porovnaní počtu odchytov druhu C.g. medzi rannými a večernými kontrolami 

(Tab. 1) bol pozorovaný vyšší počet odchytov druhu v ranných hodinách ako vo večerných, 

ktorý bol štatisticky preukazný počas zimy, jari a leta (P < 0,05). Podiel ich odchytov tak 

predstavoval v ranných kontrolách 57,9 % v lete, 60,3 % na jeseň, 74,2 % na jar a 76,7 % 

v zime. Podobný prípad bol zaznamenaný aj u druhu A.f. (Tab. 2), ktorý dokonca počas 

zimných večerných odchytov v pasciach úplne absentoval. Podiel jeho odchytov sa tak 

v ranných kontrolách pohyboval od 96,2 % na jar do 100 % v zime. Rozdiely v počte 

odchytov druhu A.f. boli štatisticky preukazné pre všetky ročné obdobia (P < 0,05).

Tab. 1: Podiel odchytov C.g. počas ranných a večerných kontrol.

obdobie dátum
ranná kontrola večerná kontrola

podiel v % N odchytov podiel v % N odchytov
jeseň X.-XI.06 60,3 38 39,7 25
zima I.07 76,7 33 23,3 10
jar IV.-V.07 74,2 66 25,8 23
leto VII.-VIII.07 57,9 235 42,1 171

Tab. 2: Podiel odchytov A.f. počas ranných a večerných kontrol.

obdobie dátum
ranná kontrola večerná kontrola

podiel v % N odchytov podiel v % N odchytov
jeseň X.-XI.06 98,4 188 1,6 3
zima I.07 100,0 68 0,0 0
jar IV.-V.07 96,2 152 3,8 6
leto VII.-VIII.07 97,0 163 3,0 5
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Podiel odchytov oboch druhov v pasciach počas ranných hodín je znázornený v Tab. 

3. Na jeseň, v zime a na jar tvoril druh A.f. až 83,2 %, 67,3 % a 69,7 % (uvedené podľa 

poradia, P < 0,05) zo všetkých ranných odchytov, len v lete bola prevaha preukazne posunutá 

na stranu C.g. (P < 0,05). Počas večerných kontrol bolo zas zaznamenaných preukazne viac 

odchytov C.g. ako A.f. (P < 0,05), tvoriacich od 79,3 % na jar do 100 % v zime (Tab. 4).

Tab. 3: Podiel odchytov druhu C.g. a A.f. počas ranných kontrol.

obdobie dátum
C.g. A.f.

podiel v % N odchytov podiel v % N odchytov
jeseň X.-XI.06 16,8 38 83,2 188
zima I.07 32,7 33 67,3 68
jar IV.-V.07 30,3 66 69,7 152
leto VII.-VIII.07 59,0 235 41,0 163

Tab. 4: Podiel odchytov druhu C.g. a A.f. počas večerných kontrol.

obdobie dátum
C.g. A.f.

podiel v % N odchytov podiel v % N odchytov
jeseň X.-XI.06 89,3 25 10,7 3
zima I.07 100,0 10 0,0 0
jar IV.-V.07 79,3 23 20,7 6
leto VII.-VIII.07 97,2 171 2,8 5

Diskusia

Spomedzi všetkých druhov cicavcov je rytmus dennej aktivity drobných hlodavcov 

a hmyzožravcov preštudovaný najdôkladnejšie, i keď mnohé štúdie boli vykonávané prevažne 

v umelo vytvorených, resp. v laboratórnych/semiprirodzených podmienkach [napr. 9, 11], 

a preto sa ich výsledky podstatne líšia od výsledkov získaných priamo v teréne. Adaptácie 

rôznych cicavcov k postupnému prechodu od denného spôsobu života k výhradne nočnému, 

a naopak, pozoroval Ashby [2]. I keď výsledky tejto práce na to nenaznačujú, nakoľko A.f. sa 

po celé obdobie odchytával hlavne počas ranných hodín a percentuálne zastúpenie C.g.

v odchytoch bolo o niečo vyššie počas ranných kontrol ako večerných, existuje veľa prác, kde 

jasne vidieť, ako sa denná aktivita druhu mení počas obdobia pod vplyvom či už fyzikálnych 

podmienok prostredia alebo vnútro- a medzidruhových vzťahov. Denná aktivita vyjadrená cez 

podiel odchytov oboch druhov do pascí počas ranných a večerných kontrol sa mierne menila 

pri zmene populačnej hustoty druhov. Na jeseň, v zime a na jar, kedy bola zaznamenaná aj 

niekoľkonásobne vyššia denzita druhu A.f. v porovnaní s C.g., bol podiel odchytov C.g. počas 

ranných hodín preukazne nižší ako pri A.f., čo by súhlasilo s pozorovaniami iných autorov. 

Napr. Bergstedt [3] pozoroval ako sa aktivita a správanie hrdziaka lesného mení z nočného 
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spôsobu života na denný pri prítomnosti ryšavky žltohrdlej a má výraznú tendenciu klesať 

v prítomnosti antagonistického druhu. Len náznaky po nočnej aktivite inak diurnálneho druhu 

C. glareolus pri vysokej početnosti nočného druhu A. sylvaticus zistil aj Brown [4], pričom 

pozoroval, že ich denná aktivita sa čiastočne prekrýva na úsvite a pri súmraku. Podobne 

i Wójcik a Wołk [12] si vysvetľujú odlišnú aktivitu antagonistických druhov v čase vysokej 

a nízkej populačnej hustoty A. flavicollis.. Podľa nich klesá aktivita hrdziaka lesného pri 

vysokej denzite ryšavky žltohrdlej, čo je spôsobené intenzívnym prenikaním dominantného 

druhu plochou. Preto je aktivita druhu C. glareolus oveľa plastickejšia, polyfázová 

a roztiahnutá počas dňa a noci a upravuje sa podľa výlučne nočnej aktivity A. flavicollis [5]. 

Naproti tomu, v lete bolo zaznamenaných až 59,0 % odchytov C.g. v porovnaní so 41,0 % 

odchytov A.f., a to práve v období s výrazne nižšou populačnou hustotou A.f.. Znamená to, že 

druh C.g. bol pomerne dosť aktívny aj počas nočných hodín, kedy druh A.f. nebol na ploche 

tak početný. To, že A.f. je považovaný za nočný druh, s monofázovou aktivitou počas

večerných hodín mierne preťahovaných aj do skorých ranných hodín, nasvedčujú aj súčasné 

výsledky tejto práce. V ranných kontrolách tvoril tento druh od 96,2 % do 100,0 % všetkých 

odchytov počas celého skúmaného obdobia, čo jasne naznačuje na jeho nočnú aktivitu. Zopár 

jedincov A.f. bolo odchytených i počas dňa, čo pozoroval aj Buchalczyk [5]. Niekoľko 

príležitostných odchytov druhu A. agrarius počas denného svetla zaznamenali aj Gliwicz 

a Dąbrowski [7]. Uvedení autori zároveň na základe terénneho výskumu zistili, že denná 

aktivita hrabošovitých je polyfázová, kým u druhov rodu Apodemus je výhradne nočná. K 

rovnakým záverom dospeli nielen výsledky súčasnej práce, ale aj štúdie iných autorov [napr. 

5, 9, 12]. BERGSTEDT [3] rovnako nevylučuje nočný spôsob života druhu C. glareolus, ale 

dodáva, že je nočným druhom v oveľa menšej miere ako ním skúmané druhy rodu Apodemus. 

Záver

Na základe počtu odchytov skúmaných druhov bolo zistené, že v každom období majú 

hrdziak lesný a ryšavka žltohrdlá prevahu v ranných odchytoch v porovnaní s odchytmi oboch 

druhov vo večerných hodinách. Na jeseň, v zime a na jar tvorila ryšavka žltohrdlá 83,2 %, 

67,3 % a 69,7 % všetkých odchytov počas ranných kontrol, len v lete bola prevaha posunutá 

na stranu hrdziaka lesného (59,0 %). Ten mal značnú prevahu aj vo večerných odchytoch. 

Preto rytmus dennej aktivity hrdziaka lesného tak možno považovať za polyfázový 

a roztiahnutý počas dňa, kým ryšavka žltohrdlá preukazovala viac-menej nočnú aktivitu.
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Úvod a formulácia cieľa

Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) je špecifickou monogénnou formou 

diabetes mellitus DM, u ktorej na základe genetického pozadia dochádza k defektom 

funkcie ß buniek pankreasu. Postihnuté rodiny predstavujú genetický model pre štúdium 

patogenézy DM. 

MODY diabetes sa vyznačuje autozomálne dominantnou dedičnosťou, skorým 

nástupom ochorenia pred 25. rokom života a primárnym defektom v inzulínovej sekrécii [1]. 

MODY pacienti predstavujú 2-5  všetkých prípadov DM.

V súčasnosti je popísaných osem podtypov MODY diabetu asociovaných s mutáciami 

v génoch, ktorých produktmi sú enzýmy a transkripčné faktory, zúčastňujúce sa na 

metabolizme glukózy a regulácie expresie ďalších génov, ktorých produkty sú dôležité 

z hľadiska správneho vývinu a funkcie schopnosti  buniek pankreasu, ako aj regulácie 

expresie samotného inzulínového génu.

Donedávna bolo známych 6 kauzálnych génov asociovaných s MODY, sú to gény 

kódujúce hepatocytárny nukleárny faktor-4  (HNF-4) [2], glukokinázu (GCK) [3], 

hepatocytárny nukleárny faktor-1 (HNF-1) [4], inzulín-promočný faktor (IPF-1) [5], 

hepatocytárny nukleárny faktor-1  (HNF-1) [6] a NeuroD1 [7]. V roku 2005 a 2006 k nim 

pribudli gény KLF11 [8] a CEL [9].  Vzhľadom  na pleiotropný charakter transkripčných 

faktorov, väčšina MODY podtypov je asociovaná s multi-orgánovými ochoreniami, ako je 

pankreatická atrofia, renálne morfologické a funkčné abnormality, malformácie genitálneho 

traktu a patologické pečeňové testy. 

Patogenéza ochorenia MODY vychádza z dôležitosti a funkcie, ktorú produkty 

jednotlivých MODY génov v bunke plnia. Prvý krok v rámci metabolizmu glukózy je 

katalyzovaný enzýmom glukokinázou, ktorá zabezpečuje transport fosfátu z ATP na glukózu 
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za vzniku glukózy-6-fosfát (G-6-P). Z tohto dôvodu glukokináza pôsobí ako senzor v ß

bunkách pankreasu, a to tým, že vpravuje glukózu do glykolytického metabolizmu 

prostredníctvom fosforylácie, a tým kontroluje ďalšie metabolické kroky. Heterozygotné 

mutácie v GCK géne vedú k MODY2 subforme, homozygotné spôsobujú úplné chýbanie 

enzýmu, čo má za následok permanentný neonatálny diabetes [10]. 

Transkripčné faktory HNF-1, HNF-1 a HNF-4 boli po prvýkrát objavené 

v súvislosti s orgánovo-špecifickou reguláciou transkripcie predovšetkým pečene, ale aj ß

buniek pankreasu, obličiek a pohlavných orgánov. IPF-1 kóduje transkripčný faktor

ovplyvňujúci včasný vývoj pankreasu a expresiu niektorých génov ß buniek pankreasu, 

vrátane génu pre inzulín, glukózový transportér GLUT 2, glukokinázu a tiež expresiu génu 

pre somatostatín. Produktom NeuroD1 génu je tiež transkripčný faktor, ktorý ovplyvňuje 

jednak expresiu inzulínového génu a súčasne sa zúčastňuje aj na diferenciácii neurónov 

v centrálnej nervovej sústave. Produktom KLF11 génu je transkripčný faktor, ktorý hrá 

dôležitú úlohu v regulácii fyziológie pankreatických  buniek, CEL gén kóduje lipolytický 

enzým karboxylesterlipázu.

Cieľom našej štúdie je stanoviť frekvenciu a charakter mutácií v piatich MODY 

génoch u pacientov s klinicky diagnostikovaným MODY diabetom v rakúskej populácii. 

Materiál a metódy

1. Kolektovanie súboru pacientov s klinicky diagnostikovaným MODY diabetom 

a následná izolácia DNA z krvi pacientov pomocou DNA izolačnej súpravy NucleoSpin 

Blood (MacheryNagel) podľa návodu odporúčaného výrobcom.

2. Navrhnutie primerov určených na následný mutačný skríning génov GCK

(MODY2), HNF-1 (MODY3), HNF-1 (MODY5), IPF-1 (MODY4) a NeuroD1 (MODY6). 

Analyzované oblasti zahŕňali celú kódujúcu oblasť a z hľadiska zostrihu RNA relevantné 

oblasti jednotlivých MODY génov, v prípade génu HNF-1 aj promótorovú oblasť.

3. Mutačný skríning piatich MODY génov.

3.1 Denaturačná Gradientová Gélová Elektroforéza (DGGE). Optimálne podmienky 

elektroforetickej separácie pre gény HNF-1, HNF-1 a NeuroD1 boli pri gradiente 30-70%, 

resp. 40-80 %, čas behu 20-24 hodín použitím aparatúry Ingeny pri teplote 61 °C.

3.2 Mutačný skríning génov GCK a IPF-1 pomocou Analýzy jednovláknového 

komformačného polymorfizmu (SSCP- Single Stranded Conformation Polymorphism) na 6% 
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polyakrylamidovom gély na horizontálnej elektroforetickej aparatúre (PEQLAB) s externým 

chladičom pri teplote 4 °C.

3.3 Pozitívne úseky jednotlivých MODY génov zachytené pomocou skríningových 

techník DGGE a SSCP sme následne priamo sekvenovali použitím Genetického analyzátora 

3100 AVANT (Applied Biosystems).

Výsledky a diskusia

V rámci súboru 153 pacientov s klinicky diagnostikovaným MODY diabetom sme 

pomocou molekulárno-genetických skríningových metód DGGE a SSCP a následne techniky 

priameho sekvenovania identifikovali 38 mutácií v analyzovaných MODY génoch GCK, 

HNF-1, HNF-1 , IPF-1 a NeuroD1.

Relatívna prevalencia jednotlivých MODY podtypov značne varíruje v rámci štúdií 

rôznych populácií [11,12,13]. Mutácie v GCK géne predstavujú 8 - 63% a HNF-1  mutácie 

13 – 64% všetkých prípadov MODY [14]. V porovnaní s MODY2 a 3, ostatné subformy majú 

omnoho nižšiu prevalenciu, čo sme preukázali aj v našej štúdii. Mutácie v génoch HNF-1 , 

IPF-1 a NeuroD1 boli doteraz popísané len v konkrétnych rodinách. V rámci nášho súboru 

pozitívnych MODY pacientov predstavujú mutácie v génoch HNF-1  2,6%,  IPF-1 2,6% a 

NeuroD1 5,3%. 

V našom súbore 153 pacientov s klinicky diagnostikovaným MODY diabetom je 

frekvencia MODY2 v rakúskej populácii 79% a MODY3 10,5%, čo nie je celkom v súlade 

s výsledkami podobných štúdií okolitých štátov. Možným vysvetlením je, že pri výbere 

MODY pacientov na základe klinických kritérií, boli hlavným klinickým spoluriešiteľom 

projektu (Detská diabetologická ambulancia AKH, Medizinische Universitaet Wien) častejšie 

vyberaní pacienti s ľahšou formou diabetu, čo zodpovedá MODY2 a pacienti so závažnejším 

klinickým obrazom boli nesprávne klinicky klasifikovaní ako DM typ I, a teda neboli 

následne zaradení do štúdie. V rámci nášho súboru MODY pacientov prehodnotíme klinické 

kritériá, na základe ktorých boli pacienti vybraní, takže výsledky štúdie prevalencie 

jednotlivých MODY podtypov v rakúskej populácii ešte nie sú definitívne.

Z hľadiska charakteru identifikovaných mutácií v piatich MODY génoch, väčšina 

z nich bola missense 79 %, splicing mutácie predstavovali 8%, nonsense 5%, delécie 5% 

a inzercie 3%. Z uvedených 38 nájdených mutácií v MODY génoch bolo 14 nových, 

literatúrou predtým nepopísaných. Všetky nové mutácie boli identifikované v GCK géne. 

V rámci skupiny nových mutácií tiež dominovali missense mutácie zastúpené v 57%, ďalej 
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delécie predstavovali 14%, splicing mutácie 14%, nonsense 7% a inzercie 7%. Všetky 

mutácie boli u MODY pacientov identifikované v heterozygotnom stave.

Z hľadiska lokalizácie nájdených mutácií v jednotlivých MODY génoch, najčastejšie 

boli mutácie identifikované v exónoch 7 (18%), 8 (18%) a 9 (18%) GCK génu, v exónoch 2 

(14%) a 6 (14%), v exóne 10 (9%) a v exónoch 3 (4,5%) a 4 (4,5%). V exónoch 1 a 5 GCK

génu nebola identifikovaná žiadna kauzálna mutácia asociovaná s MODY2 podtypom. V géne 

HNF-1 boli 3 / 4 identifikovaných mutácií lokalizované v exóne 2 a jedna mutácia v exóne 3 

HNF-1  génu. V géne HNF-1 bola missense mutácia lokalizovaná v exóne 4, v prípade 

génu IPF-1 v exóne 2 a napokon v exóne 1 NeuroD1 génu. Častejší výskyt mutácií v určitých 

oblastiach analyzovaných génov (hotspoty) predstavuje východisko pri zostavení stratégie 

molekulárno-genetického vyšetrenia jednotlivých MODY subforiem v rámci rutinnej DNA 

diagnostiky.

Záver

Molekulárna diagnostika MODY diabetu má dôležitý význam z hľadiska prognózy 

ochorenia, skríningu rodín, ale hlavne samotnej liečby pacientov. Potvrdenie konkrétneho 

subtypu MODY, predovšetkým molekulárno-genetická diskriminácia najčastejších foriem 

MODY2 a MODY3, priamo ovplyvňuje intenzitu terapie hyperglykémie u pacienta. 

Mimoriadne dôležité je najmä včasné rozpoznanie MODY3 podtypu a nastavenie inzulínovej 

liečby v rámci prevencie diabetických komplikácií. 

Vďaka dnešným molekulárno-genetickým diagnostickým možnostiam je definícia 

MODY subtypov u pediatrických diabetologických pacientov realitou a mali by byť 

realizované u všetkých pacientov s klinickým podozrením na netypický DM, rovnako aj pri 

klinicky diagnostikovaných typoch DM  I a II s pozitívnou rodinnou anamnézou. 
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Úvod a formulácia cieľa

Cronobacter sp., pôvodne uvádzaný ako Enterobacter sakazakii, je oportunistický 

ľudský patogén. Je príčinou mnohých vážnych ochorení u novorodencov, ako je meningitída, 

septikémia a nekrotizujúca enterokolitída. Postihuje predovšetkým dojčatá mladšie než 28 dní 

a zdrojom kontaminácie je najčastejšie sušená mliečna dojčenská výživa (SDMV), pričom vo 

väčšine prípadov ku kontaminácii dochádza pri domácej rehydratácii a manipulácii [1, 2]. Pri 

prenose je významné, že Cronobacter sp. je pomerne odolný voči nepriaznivým podmienkam, 

napríklad osmotickému a vysušovaciemu stresu. Patrí medzi najviac tepelne rezistentné 

baktérie v porovnaní s inými členmi čeľade Enterobacteriaceae, neprežíva však pasterizáciu. 

Je pravdepodobné, že pri prežívaní Cronobacter sp. pri zvýšenej teplote pomáha aj zvýšené 

množstvo proteínov (kazeín, α-laktoalbumíny, imunoglobulíny ai.), sacharidov a tukov 

v SDMV [3]. Zároveň teplotná rezistencia kmeňov Cronobacter sp. je variabilná, hodnoty 

decimálneho redukčného času pri 58 ˚C (D58) sa pre jednotlivé kmene pohybujú v rozsahu od 

30,5 s do 591,9 s [3, 4] a tepelne viac odolné kmene majú zvýšené riziko prenosu 

prostredníctvom SDMV [1, 2]. U termotolerantných kmeňov Cronobacter sp. bol nájdený 

marker termotolerancie homologický s génom Mfla_1165 z Methylobacillus flagellatus, ktorý 

sa nenachádza u termosenzitívnych kmeňov [5].

Keďže u Cronobacter sp. nie sú zatiaľ presne známe mechanizmy termorezistencie, 

cieľom našej práce bolo charakterizovať súbor kmeňov tohto druhu a porovnať genotypové 

a fenotypové vlastnosti termotolerantných a termosenzitívnych izolátov. Variabilitu 

a vzájomnú príbuznosť kmeňov na úrovni celkovej chromozomálnej DNA sme sledovali 

pomocou metódy AFLP, sekvenovaním 16S rRNA génu a detekciou markera termorezistencie 

Mfla_1165. 
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Materiál a metódy

Bakteriálne kmene - V práci sme použili 99 kmeňov Cronobacter sp., pričom 28 

kmeňov bolo získaných zo zbierok BCCM/LMG (Gent, Belgicko), CCM (Brno, ČR), ATCC 

(USA), IFSH (University of Zurrich) a 71 kmeňov pochádzalo z prostredia a potravín 

izolovaných na Oddelení hygieny potravín Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu 

v Bratislave v spolupráci s Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave.

Izolácia chromozomálnej DNA – bola robená pomocou kitu DNeasy (Qiagen, Hilden, 

Germany)

AFLP - Genomickú DNA sme štiepili restrikčnými enzýmami EcoRI a MseI, následne 

sme ku koncom molekúl ligovali adaptéry. Takto pripravenú zmes sme v ďalšom kroku 

amplifikovali v PCR použitím primerov E01- FAM (fluorescenčne značený) a M02. Produkty 

AFLP sme separovali kapilárnou elektroforézou na automatickom sekvenátore ABI Prism 

3130 Avant (AppliedBiosystems). AFLP profily sme vyhodnocovali pomocou softvéru 

BioNumerics (Applied Maths, Belgicko), príbuznosť medzi profilmi sme vypočítali na 

základe Diceho koeficientu a UPGMA [6].

PCR - Primery na detekciu markera Mfla_1165 boli z práce [5] Williams a kol. (2005).

Primery k ostatným génom z ostrova termorezistencie sme navrhli v tejto práci na základe 

sekvencií kmeňa Methylobacillus flagellatus KT v GeneBank. Na amplifikáciu 16S rRNA 

sme použili primery 27f a 685r [7]. Pri inverznej PCR sme genómovú DNA z kmeňa           

Cr. sakazakii LMG5740 štiepili restrikčnou endonukleázou (BamHI a MluI), produkty sme 

ligovali a amplifikovali v PCR s primermi Mfla_1163 – Mfla_1167. Na sekvenovanie sme 

používali kit Big Dye Terminátor 3.1 (Applied Biosystems, USA) a automatický sekvenátor 

ABI 3130 Prism Avant (Applied Biosystems, USA). Sekvencie sme vyhodnotili a porovnávali 

programom Vector NTI.

Výsledky a diskusia

V práci sme molekulárno-biologickými metódami charakterizovali 99 kmeňov 

Cronobacter sp., ktoré boli izolované z potravín alebo pochádzali zo zbierok bakteriálnych 

kultúr. Variabilitu na úrovni celkovej DNA sme určovali AFLP, pretože táto metóda bola na 

našom pracovisku úspešne použitá na typizáciu kmeňov rôznych druhov baktérií 

v predchádzajúcom období [6]. Pri použití tohto postupu sme v každom AFLP profile získali 

50-70 DNA fragmentov s dĺžkou 60-500 bp. Vysokú reprodukovateľnosť metódy sme overili 

opakovaným testovaním kmeňa Cronobacter sakazakii CCM 1902,  pričom podobnosť 
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profilov dosahovala 95-100%. Kmene Cronobacter sp. mali navzájom variabilné AFLP 

profily, similarita medzi nimi varírovala medzi 60-100%. Na základe klastrovej analýzy boli 

kmene rozdelené do šiestich skupín, ktoré boli v zhode s druhovou identifikáciou 

a biochemickými vlastnosťami kmeňov (Tabuľka 1). Najväčšia AFLP skupina A obsahovala 

74 kmeňov Cronobacter sakazakii zahŕňajúc typový kmeň ATCC 2954 (LMG 5740). Jeden 

kmeň (040407/32) vykazoval nízku similaritu ku všetkým kmeňov Cronobacter a bol 

zaradený do osobitnej skupiny G. 

Tab. 1: Zaradenie kmeňov Cronobacter sp. do AFLP skupín
Druh rodu 

Cronobacter

Zaradenie do AFLP 

skupiny

Počet kmeňov Podobnosť 

v rámci skupiny 

[%]

Cr. sakazakii A 74 79,3

Cr. malonaticus B 10 80,3

Cr. turicensis C 3 73,3

Cr. dublinensis D 6 75,6

C.r muytjensii E 4 82,6

nezaradené F 1 -

Druhovú identifikáciu Cronobacter sp. sme potvrdili sekvenovaním časti génu pre 16S 

rRNA u 31 vybraných kmeňov. Porovnaním 539 bp dlhého úseku na začiatku génu sme zistili 

92% vzájomnú podobnosť všetkých sekvencií. Kmene boli rozdelené do niekoľkých klastrov 

zodpovedajúcich druhovému zaradeniu: 2 kmene Cr. turicensis s 99,4% podobnosťou, 2 

kmene Cr. muytjensii s 99,8% podobnosťou a 5 kmeňov Cr. dublinensis s 97,2% 

podobnosťou. Kmene patriace k druhom Cr. sakazakii (18 kmeňov) a Cr. malonaticus (6 

kmeňov) nebolo možné rozlíšiť a nachádzali sa v spoločnej skupine s 98,1% vzájomnou 

podobnosťou.

V ďalšej časti práce sme študovali termorezistenciu Cronobacter sp. Test prežívania 

buniek pri teplote 58ºC, robený na VÚP,  rozdelil kmene Cronobacter na dve skupiny podľa 

ich D-hodnoty: termosenzitívne, ktorých D-hodnoty varírujú medzi 17-50 s, a jedenásť 

termorezistentných kmeňov s D-hodnotami 100-300 s. Termorezistentné kmene boli 

identifikované ako Cr. sakazakii (9 kmeňov) a Cr. malonaticus (2 kmene). Štyri tieto kmene 

mali navzájom veľmi podobné AFLP profily (AFLP skupina 25), ostatné boli podľa AFLP 

analýzy menej príbuzné (AFLP skupiny 6, 7, 14, 18, 29 a 32). V kronobakteroch sme 

sledovali aj prítomnosť markera termorezistencie Mfla_1165, ktorý v údajoch z literatúry 
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koreluje s termorezistenciou [5]. V našej práci sme tieto údaje potvrdili, pretože v PCR na 

detekciu Mfla_1165 bolo pozitívnych len jedenásť kmeňov s D-hodnotou vyššou ako 100 s. 

Zároveň sme na tento marker testovali aj 10 zbierkových kmeňov z rodov Escherichia, 

Enterobacter a Citrobacter. Päť kmeňov patriacich k druhom E. vulneris, Citr. brakii, Citr. 

freundii a Ent. cloacae bolo pozitívnych. Sekvenovaním génu Mfla_1165 u všetkých 

pozitívnych kmeňov sme zistili 99-100% podobnosť, príbuznosť so sekvenciou 

homologického génu u Methylobacillus flagellatus KT, na základe ktorého bol tento marker 

odvodený, bola nižšia - 97%.  Prítomnosť ďalších génov nachádzajúcich sa na ostrove 

termorezistecie v okolí génu Mfla_1165 sme zisťovali v kmeni Cr. sakazakii LMG 5740.  

Použili sme primery navrhnuté na základe sekvencie génov z M. flagellatus KT a pozitívny 

signál sme získali pre gény Mfla_1163 - Mfla_1167, v prípade génov Mfla_1161 a Mfla_1170 

bola PCR negatívna. Inverznou PCR a sekvenovaním sme analyzovali 5,5 kbp úsek z okolia 

markera termorezistencie. Zistili sme vysokú podobnosť s genomickými sekvenciami z kmeňa 

Methylobacillus flagellatus KT a Burkholderia multivorans ATCC 17616 a sekvenciou 

prítomnou na plazmide kmeňa Ochrobactrum anthropi ATCC 49188 (tab. 2). 

Tab. 2: Porovnanie potenciálnych génov na ostrove termorezistencie kmeňa Cr. sakazakii LMG 5740

Gén Lokalizácia 

[bp]

Homologický gén 

u M. falgellatus KT 

(similarita %)

Predpokladaná funkcia

orf1 1-271 Mfla_1161 tioredoxin (sekvenovaná len časť 
na N-konci)

orf2 261-1407 Mfla_1162 (95%) hypotetický proteín

orf3 1487-2098 Mfla_1163 (93%) konzervovaný transmembránový 

hypotetický proteín

orf4 2192-3078 Mfla_1164 (95%) konzervovaný hypotetický proteín

orf5 3181-3855 Mfla_1165 (97%) konzervovaný hypotetický proteín

orf6 4118-4363 Mfla_1166 (97%) heat-shock proteín Hsp20

orf7 4379-4618 Mfla_1167 (95%) hypotetický proteín

orf8 4865-5487 Mfla_1168 (82%) FtsH2 peptidáza, delécia cca 60% proteínu 
na C-konci
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Záver

V práci sme potvrdili vysokú genetickú variabilitu kmeňov zaradených do rodu 

Cronobacter. Dokázali sme súvislosť medzi termorezistenciou kmeňov a prítomnosťou 

markerového génu Mfla_1165. Zistili sme, že tento marker sa nachádza na genomickom 

ostrove prítomnom u niektorých kmeňov enterobaktérií. Objasnenie funkcie génov 

prítomných na ostrove termotolerancie vrátane génu  Mfla_1165 bude predmetom nášho 

ďalšieho štúdia.
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Úvod a formulácia cieľa

Klebsiella pneumoniae patrí do čeľade Enterobacteriaceae, ktorá predstavuje veľkú

skupinu morfologicky a biochemicky podobných mikroorganizmov. Z morfologického 

hľadiska sú klebsiely Gram-negatívne nepohyblivé paličky s dĺžkou 2-5 μm a šírkou 0,5 μm. 

Nie sú schopné vytvárať spóry. Typickým znakom všetkých druhov rodu Klebsiella je ich 

schopnosť vytvárať polysacharidové puzdro, ktoré je zároveň hlavným determinantom ich 

patogenity. Fyziologicky ide o fakultatívne anaeróbne baktérie [1].

V prírode sú klebsiely ubikvitne rozšírené. Nachádzajú sa v pôde, vode, na rastlinách a

v zažívacom trakte rôznych živočíchov. U človeka sa vyskytujú ako saprofyty na slizniciach 

nasofaryngu a gastrointestinálneho traktu [2, 3].

Z medicínskeho hľadiska najvýznamnejším druhom rodu Klebsiella je Klebsiella 

pneumoniae. Prvýkrát bola izolovaná v roku 1883 z pľúc pacientov, ktorí zomreli na 

pneumóniu. Keďže ide o podmienene patogénny druh, postihuje predovšetkým oslabených 

jedincov. Predisponujúcimi faktormi sú dekompenzovaný diabetes mellitus, cirhóza pečene a

chronický alkoholizmus. U týchto pacientov vyvoláva ťažkú pneumóniu, často s fatálnymi

následkami. V súčasnosti sa však pozornosť zameriava najmä na nozokomiálne infekcie 

vyvolané Klebsiella pneumoniae, ako sú napríklad pneumónie, urinárne infekcie, septikémie, 

infekcie rán a iné [1, 2, 4].

Pre klinickú prax je dôležitá včasná laboratórna diagnostika infekčných ochorení. 

Izolácia Klebsiella pneumoniae z klinického materiálu väčšinou nie je zložitá, pretože sa 

jedná o nutrične nenáročnú baktériu, ktorá rastie na väčšine bežne používaných kultivačných 

médií v širokom teplotnom rozsahu, s optimom rastu pri teplote 37°C. Na izoláciu a
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predbežnú identifikáciu sa najčastejšie používajú selektívne-diagnostické kultivačné médiá

Endov agar a MacConkey agar, na ktorých Klebsiella pneumoniae vytvára kolónie s 

charakteristickou morfológiou. Na presnú druhovú identifikáciu sa využíva určenie 

biochemických vlastností vyšetrovaného mikroorganizmu [5].

Cieľom prezentovanej práce bola druhová identifikácia, fenotypová charakterizácia a

biotypizácia súboru 160 klinických izolátov baktérií, ktoré boli získané z Fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Bratislava-Ružinov v období rokov 2004-2006 a selektované ako Klebsiella sp. 

produkujúce beta-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku (ESBL).

Materiál a metódy

Do štúdie bolo zaradených 160 klinických izolátov baktérií, ktoré pochádzali z 

rôznych oddelení a ambulancií Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov. Boli 

izolované v období rokov 2004-2006 a selektované ako Klebsiella sp. produkujúce ESBL.

Izoláty boli dlhodobo uchovávané v médiu Skim-Milk (Merck, Nemecko) pri teplote -80°C. 

Na kultiváciu bolo použité médium Mueller-Hinton Broth (Biomark Laboratories, India) s

ampicilínom (100 μg/ml), alebo Mueller-Hinton Agar (Biomark Laboratories, India) s

ampicilínom (100 μg/ml).

Pre druhovú identifikáciu a určenie biochemického profilu testovaných klinických 

izolátov bola použitá komerčná diagnostická súprava ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká 

republika). Ďalšia fenotypová charakterizácia testovaných izolátov baktérií bola uskutočnená s

využitím doplnkových testov:

o Rast klinických izolátov na selektívne-diagnostických kultivačných médiách Endov

agar, MacConkey agar a CLED agar s bromtymolovou modrou (Biomark, India); do 

každého kultivačného média bol pridaný ampicilín na konečnú koncentráciu 100 

μg/ml média

o KOH test – overenie Gram-negativity testovaných klinických izolátov

o Oxidázový test – stanovenie produkcie enzýmu cytochrómoxidázy

o Katalázový test – stanovenie produkcie enzýmu katalázy

o PYRAtest – stanovenie produkcie enzýmu pyrolidonylarylamidázy

o Hydrolýza žalatiny – stanovenie produkcie enzýmu želatinázy na komerčnom 

diagnostickom médiu Nutrient Gelatin Medium (Biomark, India) s obsahom 12% 

želatiny

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

373



o Stanovenie pohyblivosti klinických izolátov na komerčnom diagnostickom médiu 

Motility Test Medium (Biomark, India) s obsahom 0,35% agaru

o Rast klinických izolátov pri teplote 4°C, 10°C, 37°C, 41°C a 44,5°C

Tvorba biofilmu bola testovaná u 30 náhodne vybratých klinických izolátov Klebsiella 

pneumoniae. V experimente bolo použité tekuté médium BHI (Biomark, India) s prídavkom

2% sacharózy. Bunky boli kultivované v 96-jamkovej polystyrénovej mikrotitračnej platničke 

(Sarstedt, USA) staticky 48 hodín. Potom boli planktonické bunky vymyté roztokom PBS a

prichytené bunky boli farbené 0,1% roztokom kryštálovej violete. Po farbení bola platnička 

vymytá prúdom destilovanej vody a vysušená. Naviazané farbivo sa rozpustilo v zmesi etanol-

acetón a 100 μl roztoku bolo následne prenesené do novej mikrotitračnej platničky. Intenzita 

zafarbenia roztoku sa merala na spektrofotometri (Dynex, USA) pri vlnovej dĺžke 570 nm a

bola priamo úmerná schopnosti príslušného izolátu tvoriť biofilm.

Výsledky a diskusia

Klebsiella pneumoniae sú Gram-negatívne, oxidáza-negatívne, kataláza-pozitívne, 

laktóza-pozitívne, nepohyblivé baktérie, ktoré nehydrolyzujú želatinu a vytvárajú kapsulu [1, 

2, 3, 4, 5]. Väčšina testovaných klinických izolátov vykazovala vo fenotypových testoch 

vlastnosti charakteristické pre Klebsiella pneumoniae:

o Endov agar – rast vo forme veľkých mukóznych kolónií ružovej až červenej farby, 

u niektorých izolátov s kovovým leskom; všetky testované klinické izoláty boli 

laktóza-pozitívne

o MacConkey agar – rast vo forme veľkých mukóznych kolónií ružovej farby

o CLED agar – rast vo forme veľkých mukóznych kolónií žltej farby

o KOH test – pozitívny; všetky testované klinické izoláty boli Gram-negatívne

o Oxidázový test – negatívny; ani jeden z testovaných izolátov neprodukoval enzým 

cytochrómoxidázu

o Katalázový test – pozitívny; všetky testované klinické izoláty produkovali enzým 

katalázu

o PYRAtest – klinické izoláty neskôr identifikované ako Klebsiella pneumoniae boli 

pozitívne v PYRAteste; produkovali enzým pyrolidonylarylamidázu (ostatné izoláty 

enzým pyrolidonylarylamidázu neprodukovali)

o Hydrolýza želatiny – nedochádzalo k skvapalneniu kultivačného média Nutrient 

Gelatin Medium; ani jeden klinický izolát neprodukoval enzým želatinázu
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o Stanovenie pohyblivosti – izoláty neskôr identifikované ako Klebsiella pneumoniae

rástli na kultivačnom médiu Motility Test Medium len v línii vpichu; ani jeden 

nebol pohyblivý (ostatné izoláty rástli aj mimo línie vpichu a rozrastali sa po celom 

povrchu média, čo dokazovalo ich pohyblivosť)

o Rast pri teplote 4°C, 10°C, 37°C, 41°C a 44,5°C – ani jeden klinický izolát nerástol 

pri teplotách 4°C a 10°C; všetky klinické izoláty rástli pri teplotách 37°C a 41°C;

izoláty neskôr identifikované ako Klebsiella pneumoniae rástli aj pri teplote 44,5°C 

(ostatné klinické izoláty pri teplote 44,5°C nerástli)

Klinicky najvýznamnejším druhom rodu Klebsiella je Klebsiella pneumoniae [4]. Na 

základe výsledkov biochemických testov získaných diagnostickou súpravou ENTEROtest24 

bola väčšina testovaných klinických izolátov (78,75%) identifikovaná ako Klebsiella 

pneumoniae, zvyšné klinické izoláty boli identifikované s nízkym rozlíšením, alebo patrili k 

iným druhom čeľade Enterobacteriaceae.

Izoláty zaradené do druhu Klebsiella pneumoniae boli určené na výbornej úrovni 

identifikácie (108 izolátov; 67,50%), veľmi dobrej úrovni identifikácie (5 izolátov; 3,13%), 

alebo na dobrej úrovni identifikácie (13 izolátov; 8,13%). Ďalších 30 izolátov (18,75%) bolo 

identifikovaných s nízkym rozlíšením ako

o Klebsiella pneumoniae (66,66%), Enterobacter aerogenes (27,87%), Klebsiella 

oxytoca (3,78%) – 26 izolátov (16,25%)

o Klebsiella ozaenae (78,27%), Serratia odorifera biogroup 1 (9,47%), Klebsiella 

pneumoniae (8,98%) – 4 izoláty (2,50%)

Ostatné klinické izoláty, ktoré neboli zaradené do rodu Klebsiella, boli určené ako 

Enterobacter aerogenes (2 izoláty; 1,25%), Enterobacter cloacae (1 izolát; 0,63%) a 

Escherichia coli (1 izolát; 0,63%).

Biotypizácia je jednou z fenotypových metód, ktoré sú pre svoju technickú a finančnú 

nenáročnosť často využívané na typizáciu klinických izolátov rôznych druhov baktérií, 

vrátane Klebsiella pneumoniae [2]. Na základe porovnania biochemických vlastností určených 

pomocou diagnostickej súpravy ENTEROtest24 bolo možné testované klinické izoláty

jednoznačne identifikovné ako Klebsiella pneumoniae rozdeliť do 7 profilov:

o Profil 467676 – 108 izolátov (69,23%)

o Profil 467666 – 26 izolátov (16,67%)

o Profil 067676 – 15 izolátov (9,62%)

o Profil 463676 – 3 izoláty (1,92%)
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o Profil 447676 – 2 izoláty (1,28%)

o Profil 067666 – 1 izolát (0,64%)

o Profil 467776 – 1 izolát (0,64%)

Tvorba biofilmu bola študovaná u 30 náhodne vybraných klinických izolátov 

identifikovaných ako Klebsiella pneumoniae. Ani jeden z testovaných izolátov nepreukázal za 

vyššie uvedených podmienok schopnosť tvoriť biofilm.

Záver

Väčšina testovaných klinických izolátov (78,75%) bola identifikovaná ako Klebsiella 

pneumoniae. Porovnaním biochemických profilov jednotlivých klinických izolátov sa zistilo, 

že väčšina testovaných izolátov (69,23%) vykazuje rovnaký biochemický profil. To by mohlo 

naznačovať, že sa jedná o nozokomiálny kmeň rozšírený na rôznych oddeleniach sledovaného 

nemocničného zariadenia počas obdobia najmenej troch rokov. Biotypizácia je však len 

orientačnou metódou typizácie klinických izolátov, preto by bolo potrebné tento predpoklad 

overiť použitím účinnejších typizačných metód.

Poďakovanie

Práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu VEGA č. 1/0320/09.

Zoznam použitej literatúry

[1] Dubos R., Hirsch J. (1967): Bakteriálne a mykotické infekcie človeka, ŠZN, Praha, Česká 

republika

[2] Podschun R., Ullmann U. (1998): Clin. Microbiol. Rev. 11, p. 589

[3] Sahly H., Podschun R. (1997): Clinical, Bacteriological and Serological Aspects of 

Klebsiella Infections and their Spondylarthropathic Sequelae, Department of Medical 

Microbiology and Virology, University of Kiel, Kiel, Germany

[4] Murray P. R., Rosenthal K. S., Kobayashi G. S., et al. (2002): Medical Microbiology,

Mosby, St. Louis, Missouri, USA

[5] Zahradnický J., Borecká J., Brůčková M., et al. (1991): Mikrobiológia a epidemiológia,

Osveta, Martin, Slovenská republika

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

376



Sexuálny dimorfizmus tchora tmavého Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
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Úvod a formulácia cieľa

Sexuálny dimorfizmus je výsledkom množstva odlišných selekčných tlakov na samčie 

a samičie stratégie. Pri tak širokej živočíšnej skupine ako sú stavovce nadobúda sexuálny 

dimorfizmus rôzne rozmery a nie vždy platí napr., že samice sú výrazne menšie ako samce. 

Pri cicavcoch tomu tak ale je, pretože v tejto skupine samce rastú rapídne rýchlejšie [1, 30].

Veľkostný sexuálny dimorfizmus stále prináša množstvo evolučných otázok týkajúcich sa 

hlavne vlastného vplyvu enviromentálnych odchýlok a pohlavnej selekcie. Niektorí autori 

vysvetľujú veľkostný sexuálny dimorfizmus ako odpoveď oboch pohlaví na rozdielne 

enviromentáne faktory. Ale na komplexitu faktorov ovplyvňujúcich sexuálny dimorfizmus 

existuje množstvom kontroverzných názorov [9, 14, 27, 5]. Evolučná teória predpokladá, že 

veľkostný sexuálny dimorfizmus pri polygamných cicavcoch pramení v sexuálnej selekcii [1, 

25]. Argumentuje tým, že sexuálny dimorfizmus je predovšetkým výsledkom rozmnožovacej 

kompetície medzi samcami (pri boji o samicu).

Väčšina zástupcov šeliem – Carnivora vykazuje evidentný sexuálny dimorfizmus ale 

druh M. putorius je pravdepodobne jednou z najviac dimorfných šeliem. Objem tela samca

dosahuje často v porovnaní so samicou až dvojnásobnú hodnotu [15, 32].

Existencia sexuálneho dimorfizmu, či už veľkostného alebo tvarového, bola potvrdená 

aj na kraniálnom základe. Veľkosť tela koreluje s veľkosťou lebky.

Beneš a Hanák [4] potvrdzujú veľkostný sexuálny dimorfizmus na lebkách 

M. putorius. Samčia lebka dosahuje v absolútnych rozmeroch väčšiu celkovú dĺžku, 

zygomatickú šírku, mastoidálnu šírku, interorbitálnu, infraorbitálnu, postorbitálnu šírku, 

frontálnu a rostrálnu šírku lebky, dĺžku dolného aj horného zuboradia a dĺžku a výšku 

mandibuly. Pri všetkých rozmeroch sa priemerná hodnota pohybovala vo variačnom rozpätí 

uvádzanom aj inými autormi [2, 11, 21]. Sexuálny dimorfizmus M. putorius podrobne 

prepracovala De Marinis [18]. Priemerné absolútne hodnoty kraniometrických znakov 
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Obr. 1: Kraniometrické body (dorzálny, ventrálny 
a laterálny pohľad):
(Aa-Bb) kondylobazálna dĺžka lebky, (Aa-Cc) 
dĺžka viscerokránia, (Cc-Bb) dĺžka neurokránia, 
(Dd-Ee) výška lebky v bubienkových vydutinách, 
(Kl-Lm) zygomatická šírka, (Cd-De) interorbitálna 
šírka lebky, (Ef-Fg) ektoorbitálna šírka lebky, (Gh-
Hi) postorbitálna šírka lebky, (Mn-No) šírka lebky 
za zygomatickou kosťou, (Op-Pq) mastoidná šírka
lebky, (Zb-Za) šírka vo výbežkoch záhlavnej kosti, 
(Pp-Rr) šírka veľkého otvoru, (Oo-Qq) výška 
veľkého otvoru, (Df-Gi) šírka rostra v C1, (Np-Oq) 
šírka rostra v P3, (Hj-Mo) šírka rostra v 
podočnicových otvoroch, (Gg-Hh) výška očnice, 
(Ab-Bc) šírka nosových východov, (Ff-Aa) výška 
nosových východov, (Bd-Wy) dĺžka podnebnej 
kosti, (Uw-Vx) šírka podnebnej kosti, (Xz-Ya) 
vzdialenosť bubienkových vydutín, (Mm-Kk) 
dĺžka C1, (Mm-Nn) šírka C1, (Aa-Ll) dĺžka 
zuboradia I1 - M1, (Nn-Ll) dĺžka zuboradia P1 - M1,
(Ac-Ce) dĺžka zuboradia horných rezákov, (IkNp) 
pozdĺžna šírka P3, (QsTv) pozdĺžna šírka M1, 
(RtSu) priečna šírka M1, (EgFh) vzdialenosť C1 -
C1, (LmLn) vzdialenosť P3 - P3, (PrQs) 
vzdialenosť M1 - M1, (RsXy) dĺžka sánky, (VwWx)
výška ramena sánky, (XyWx) vzdialenosť 
svalového a kĺbového výbežku, (QrRs) dĺžka C1, 
(TuYz) pozdĺžna šírka M1, (RsSs) dĺžka zuboradia 
I1 - M2, (StSs) dĺžka zuboradia P1 - M2, (TuUv) 
výška sánky pred M1.

M. putorius boli síce vo všetkých prípadoch vyššie pri samcoch ako pri samiciach, avšak 

samice dosiahli vyššiu hodnotu indexu postorbitálnej šírky a kondylobazálnej dĺžky. 

Najväčšie relatívne rozdiely medzi pohlaviami možno pozorovať na rostrálnej šírke lebky 

a dĺžke C1. Výrazné rozdiely ale dosahuje aj zygomatická šírka, šírka lebky v M1, mastoidálna 

šírka a dĺžka mandibuly. V priemere je samčia lebka o 15 % väčšia ako samičia. Podľa 

Buchalczyka a Ruprechta [6] je väčšia až o 20,6 %.

Cieľom práce je analyzovať veľkostný sexuálny dimorfizmus tchora tmavého 

(M. putorius), ďalej zistiť štatisticky významné odchýlky vo veľkosti jednotlivých lebkových 

komponentov (tvarový sex. dimorfizmus), pomocou korelačnej a regresnej analýzy definovať 

charakter rastu jednotlivých častí lebky a pokúsiť sa vysvetliť evolučný súvis sexuálneho 

dimorfizmu M. putorius, zisteného na kraniálnom základe.

Materiál a metódy

V práci bolo celkovo spracovaných 46 samčích a 33 samičích lebiek jedincov 

M. putorius. Materiál (lebky) bol získaný z muzeálnych zbierok Slovenského národného 

múzea v Bratislave, z Východoslovenského múzea v Košiciach, z Prírodovedného múzea 

v Budatíne, z Múzea Andreja Kmeťa v Martine a so súkromnej zbierky z Varína. Kraniálne 
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miery boli zistené posuvným meradlom Vernier Caliper 150 x 0.02 mm s presnosťou 0,1 mm 

podľa meracej schémy (Obr. 1) stanovenej podľa Beneša, Hanáka a Opatrného [4, 21] 

a doplnenej o niekoľko vlastných rozmerov. Celkovo sme zmerali 41 kraniálnych rozmerov, 

z ktorých bolo vypočítaných 41 indexov. Po teste homogenity a normálneho rozdelenia dát, 

boli indexy ďalej porovnávané t-testom. Pre obidve pohlavia bola vykonaná aj korelačná 

a regresná analýza, ktorou sme zisťovali vzťahy jednotlivých mier a tendencie rastu ich 

veľkosti.

Výsledky a diskusia

Lebka samcov druhu M. putorius je viditeľne väčšia. Samce dosahujú priemernú 

hodnotu kondylobazálnej dĺžky 65,2 mm, samice o 8,5 mm menej. Výška lebky samcov  je 

priemerne 24,2 mm, samíc o 3 mm menej. Zygomatická šírka lebiek samcov dosahuje 

priemernú hodnotu 39,3 mm, pri samiciach o 6,8 mm menej. 

Na základe výsledkov t-testu môžeme potvrdiť, že pri rovnakej kondylobazálnej dĺžke 

lebky je samčia lebka s pravdepodobnosťou < 0,000 širšia v zygomatických oblúkoch

(dosahuje 62,1 % kondylobazálnej dĺžky, pri samiciach 58,3 %). S pravdepodobnosťou 

< 0,000 je ale pri samiciach výraznejšia ako pri samcoch postorbitálna oblasť (pri samiciach 

dosahuje 25,6 %, pri samcoch 24,5 % kondylobazálnej dĺžky). Štatisticky signifikantné 

rozdiely boli potvrdené aj pri mastoidálnej šírke (pri samcov je o 2 % siršia), v šírke 

vo výbežkoch záhlavnej kosti (samice o 1 % viac). Šírka veľkého otvoru samíc tvorí 16,1 % 

kondylobazálnej dĺžky, čo je 0,8 % viac ako pri samcoch. Aj výška veľkého otvoru je väčšia 

pri samiciach (12,3 % popri 11,3 % pri samcoch). Šírka rostra je väčšia pri samcoch (23,6 % 

kondylobazálnej dĺžky popri 22,4 % pri samiciach). Samce majú širšie foramina piriformia 

(11,4 % kondylobazálnej dĺžky, popri 10, 9 % pri samiciach). Dĺžka a šírka C1 sú o 1 % a 

0,3 % väčšie pri samcoch. Samice ale majú dlhšie zuboradie I1-M1 (35,8 % kondylobazálnej 

dĺžky, čo je o 0,8 % viac ako pri samcoch) a zuboradie P1-M1 (24,6 % kondylobazálnej dĺžky, 

čo je o 1,2 % viac ako pri samcoch). Samice majú tiež o 0, 6 % dlhší P3. Samčia mandibula 

dosahuje 62,2 % kondylobazálnej dĺžky (pri samiciach 60,4 %) a je o 2,4 % vyššia ako pri 

samiciach. Ďalšie zistené rozdiely sú v pozdĺžnej šírke M1, dĺžke zuboradia I1-M2, zuboradia 

P1-M2, výške mandibuly pred M1 a výške lebky v bullae tympani. Všetky uvedené rozdiely 

dosiahli štatisticky vysoko významný rozdiel (p<0,001).

Korelačnou analýzou bola pri samcoch zistená pozitívna korelácia väčšiny

sledovaných znakov, pri ktorých platí že s narastajúcou kondylobazálnou dĺžkou sa sledovaný 
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znak zväčšuje ale pri niektorých z nich nebola potvrdená lineárna regresia. S kondylobazálnou 

dĺžkou nekorelújú: šírka lebky v P3, postorbitálna šírka, zygomatická šírka, šírka vo 

výbežkoch záhlavnej kosti, šírka a dĺžka M1, vzdialenosť znakov bullae tympanii a šírka ako 

aj výška foramen magnum. Pri týchto znakoch nebola potvrdená ani lineárna regresia. Pri 

samiciach nekorelovali s kondylobazálnou dĺžkou len postorbitálna šírka, dĺžka a šírka P3

a výška foramen magnum. Tak isto nie všeky korelujúce znaky vykazujú lineárny rast.

Z výsledkov výskumu teda vyplýva, že niektoré časti lebky rastú pri samcoch rýchlejšie a

niektoré pomalšie ako pri samiciach.

Evolučné príčiny sexuálneho dimorfizmu skúmalo mnoho autorov [3, 8, 12, 13, 19, 

23, 24, 29, 31]. Podľa väčšiny z nich je sexuálny dimorfizmus výsledkom rastových odchýlok, 

ktoré majú úzky vzťah k reprodukcii [3]. Existuje ale aj hypotéza vplyvu rozdielov v trofickej 

ponuke, ktorá zdôrazňuje úlohu ekologických a hlavne trofických faktorov na sexuálny 

dimorfizmus využívanám odlišných potravných zdrojov [29, 31]. Rozličná veľkosť 

predátorov a ich rôzne lovné stratégie sú predpokladom ich koexistencie v prírode [12, 13, 19, 

23]. Rozdiely v rýchlosti rastu samcov a samíc a rozdiely vo veku sexuálnej zrelosti môžu byť 

adaptívnou odpoveďou na dostupnosť zdrojov [15]. Shine [29] tvrdí, že odlišná úloha samcov 

a samíc vo vzťahu k potomstvu a k investíciám týkajúcich sa rodičovskej starostlivosti taktiež 

podporujú sexuálny dimorfizmus. Erlinge a Moors [10, 20] tvrdia, že väčšia veľkosť samcov 

môže byť adaptívnou reprodukčnou výhodou, zatiaľčo menšie samice majú aj menšie 

metabolické náklady a teda nemusia plytvať energiou, ktorú potrebujú pri starostlivosti o 

potomstvo. Podľa iných autorov [26] ale väčšia veľkosť samíc znamená väčší reprodukčný 

úspech. Lodé [15] zistil, že pohlavný dimorfizmus tchorov nie je odrazom rôznej trofickej 

struktúry samcov a samíc a ani akejsi selektívnej predácie. Potravné zvyky samcov a samíc 

síce varírujú ale len zanedbateľnee. Dietetický rozdiel medzi samcami a samicami existuje len 

v množstve ulovených králikov a tu paradoxne, samice lovia viac králikov ako samce. Preto 

podľa Lodého [15] nie je dôvod myslieť si, že sexuálny dimorfizmus M. putorius vedie 

k loveniu menšej koristi samicami. 

Druh M. putorius vedie samotársky spôsob života [16, 17] a vykazuje sexuálnu 

segregáciu vo využívaní habitatov [16], spôsobenú silnou kompetíciou. Silná sexuálna 

kompetícia medzi samcami a fakt, že v stretoch samcov rozhoduje predovšetkým vytrvalosť 

samčích uchádzačov, môže viesť k selekcii väčších jedincov samčieho pohlavia [22]. 

V období rozmnožovania venujú samice menej času presúvaniu a skúmaniu okolia a trávia 

dlhý čas vo svojej nore. [28, 33]. To je podľa autorov dôležitejším predpokladom pre 
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vyvinutie sexuálnych rozdielov ako trofické faktory. Prírodný výber uprednostňuje jedince so 

skoršou sexuálnou zrelosťou a to aj pri samcoch aj pri samiciach. Ale veľkosť samcov zase 

selektívne dáva výhodu väčším jedincom, pretože väčšie samce si s väčšou 

pravdepodobnosťou obhája  družku. Kontroverzne, úspech v rozmnožovaní samíc ma úzku 

spojitosť s ich investíciou do potomstva a vedie k zníženiu príjmu potravy [7].

Všeobecne teda možno tvrdiť, že sexuálny dimorfizmus je priamo prepojený 

s reprodukčnými mechanizmami a je výsledkom rôznych evolučných tlakov, týkajúcich sa 

nielen reprodukčných ale aj trofických faktorov [15, 32].

Záver

Tento projekt priniesol podrobné informácie o sexuálnom dimorfizme modelového 

druhu M. putorius a jeho prejavoch na kraniálnom základe.

Lebka M. putorius podlieha veľkostnému (všetky znaky väčšie pri samcoch) aj 

tvarovému sexuálnemu dimorfizmu. Pri rovnakej kondylobazálnej dĺžke majú samce 

s pravdepodobnosťou < 0,000 o 3,8 % napr. širšiu lebku v zygomatických oblúkoch, o 2 %

širšiu v mastoidných výbežkoch, o 1,2 % širšiu v C1 a iné. Naopak samice majú pri rovnakých 

podmienkach širšiu postobitálnu oblasť (o 1,1 %), o 1 % širšiu lebku vo výbežkoch záhlavnej 

kosti, o 0,8 % širší a o 1 % vyšší veľký otvor a iné.

Prítomnosť tvarového sexuálneho dimorfizmu potvrdzuje fakt, že lebka M. putorius

rasie alometricky, resp. jednotlivé oddiely lebky rastú odlišnou rýchlosťou v rôznych 

ontogenetických štádiách. Navyše lebka samcov rastie rýchlejšie už od mladších

ontogenetických štádií. 

Z evolučného hľadiska je sexuálny dimorfizmus výsledkom pôsobenia rôznych 

enviromentálnych faktorov a pohlavnej selekcie.
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In vitro fekálna fermentačná kapacita niektorých druhov nepárnokopytníkov 

z čeľade koňovitých (Equidae)
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Slovenská akadémia vied, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Šoltésovej 4-6,
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Úvod a formulácia cieľa

Hrubé črevo, ktoré tvorí poslednú časť tráviaceho traktu u cicavcov, zohráva hlavne 

pre absorpčné schopnosti epitelu a mikrobiálnu fermentáciu aj napriek medzidruhovým 

anatomickým rozdielom, dôležitú úlohu pri trávení. U monogastrov, vďaka svojmu objemu 

spomaľujúcemu pasáž potravy, napomáha rozvoju mikrobiálnej populácie a umožňuje 

mikrobiálne trávenie. Je známe, že bakteriálne druhy izolované z hrubého čreva koňa sú 

podobné ako bakteriálne druhy v bachore prežúvavcov [1]. Podobne ako bachor je aj hrubé 

črevo koňovitých osídlené rozmanitou a silnou populáciou protozoí [2].  

Charakteristika trávenia zvieraťa a nutričné hodnoty krmiva sú základné kroky vo 

vytváraní diéty pre zviera. V literatúre boli popísané in vitro fermentačné techniky vyvinuté 

pre prežúvavce a použiteľné aj na zisťovanie stráviteľnosti krmiva u koňovitých zvierat 

pričom bolo zistené, že stráviteľnosť krmiva in vitro a stráviteľnosť krmiva in vivo bola 

podobná (R2= 0,84) [3, 4, 5]. Vo výžive prežúvavcov, in vitro techniky pokročili od 

zisťovania stráviteľnosti in vitro po meranie a zisťovanie fermentačnej kinetiky trávenia 

krmiva [6, 7, 8]. Mikrobiálne inokulum prežúvavcov používané pri in vitro fermentačných 

technikách je pripravované z bachorovej tekutiny chirurgicky fistulovaných zvierat. Črevné 

mikroorganizmy, ktoré sa zúčastňujú na trávení v hrubom čreve sú vylučované so zvyškami 

rastlín vo féces [9]. Bolo zistené, že ovčie a kravské féces úspešne nahradilo bachorové 

inokulum v in vitro pokusoch na zistenie stráviteľnosti krmiva [10]. Fekálny materiál zostáva 

po vylučovaní prevažne anaeróbny a životaschopné mikroorganizmy sú dostupné pár hodín 

po exkrécii z tráviaceho traktu [11]. Féces z koňovitých zvierat ako zdroj inokula pre in vitro

fermentačné pokusy je lacný, ľahko dostupný zdroj mikroroganizmov, ktorý navyše 

nevyžaduje chirurgický zásah ani ošetrenie zvieraťa. 

Cieľom našej práce bolo zistiť a porovnať fermentáciu rôznych druhov substrátov, 

ktoré sú základnými zložkami krmív koňovitých zvierat (amorfná celulóza, lúčne seno, 
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pšeničná slama, jačmenný šrot a xylan) po 72 hodinách fermentácie in vitro pri použití féces 

vybraných druhov koňovitých zvierat.  

Materiál a metodika

1. Príprava fekálneho inokula

Čerstvé féces použité v našom experimente bolo získané z koňa Przewalského, somára 

ázijského – kulana a zebry Chapmannovej zo zologickej záhrady (Zoo Košice – Kavečany). 

Kone, kulany a zebry boli kŕmené zimnou kŕmnou dávkou pozostávajúcou (kg/kus a deň): 

mrkva 1; granule K (doplnková kŕmna zmes pre koňe) 0,65 (kone, kulany), 0,70 (zebry); seno 

30 (kôň), 18 (kulan), 25 (zebra); siláž ad libitum (kone a kulany). Vzorky čerstvých féces 

zbierané po rannom kŕmení boli transportované v predhriatych termoskách do laboratória,

rozmiešané v Mc Doughallovom pufri [12] (1:7) a precedené cez štyri vrstvy gázy. Pomocou 

injekčnej striekačky bolo fekálne inokulum (10 ml) inokulované do predhriatych inkubačných 

NTS fľašiek (100 ml) s Mc Doughallovým pufrom (25 ml)  a s jedným typom substrátu (0,25 

g).

2. Substráty

Boli použité tieto substráty: amorfná celulóza (AC), lúčne seno (LS), pšeničná slama 

(PS), jačmenný šrot (JŠ) a xylan (XYL). LS, PS a JŠ boli zomleté a preosiate cez sitá (0,15 -

0,4 mm). NTS-ky so substrátmi boli uložené do termostatu a inkubované 72 hodín pri teplote 

39 ± 0,5 °C. Šesť NTS flašiek bolo použitých pre každý substrát a šesť slúžilo ako kontrola 

(inokulum bez substrátu). 

3. Merania a analýzy

Po 72 hod bol meraný objem vyprodukovaného plynu vo fermentačných fľašiach 

pomocou manometra [12]. Koncentrácia unikavých mastných kyselín (UMK) bola 

analyzovaná na plynovom chormatografe Perkin – Elmer Clarus 500 (Perkin-Elmer, Inc., 

Shelton, CN, USA). Stráviteľnosť substrátov (IVDMD) bola vyrátaná z rozdielu váhy 

substrátu pred a po 72 hod inkubácii [12]. Návratnosť vodíka (2H návr) bola stoichiometricky 

vypočítaná z produkcie jednotlivých UMK [13]. 

Namerané hodnoty boli štatisticky vyhodnotené pomocou dvojcestnej analýzy 

variancie  ako 6 x 3 faktoriálny dizajn, ktorý reprezentoval šesť substrátových skupín (AC, 

LS, PS, JŠ, XYL a kontrola) a fekálne inokulum z troch druhov zvierat (kôň, kulan a zebra). 

Interakcie medzi substrátmi a kontrolami boli analyzované Bonferroni post-testom (GraphPad 

InStat, GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA). 
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Výsledky a diskusia

Féces koní je výborný zdroj mikrobiálneho inokula pre in vitro fermentačné pokusy 

[5]. Výber modelových substrátov pre 72 hodinovú fermentáciu in vitro v našom experimente 

bol zvolený na základe zložiek v kŕmnych dávkach koňovitých zvierat. V tabuľke č.1 je 

uvedená produkcia UMK ovplyvnená použitými substrátmi a aj zdrojom inokula (P<0,001). 

Keďže sme zaznamenali interakcie medzi substrátmi a inokulami (S x I) v produkcii 

celkových aj individuálnych UMK, príčiny týchto interakcií je ťažko interpretovať. 

Predpokladáme, že mikrobiálne populácie vo féces testovaných zvierat boli natoľko rôzne, že 

sa významným spôsobom podieľali na vzniku zistených interakciách. Pravdepodobné zmeny 

v črevnom mikrobióme mohli byť spôsobené aj vplyvom rozdielnej diéty u zebier, ktoré 

nedostávali v kŕmnej dávke siláž. 

Najvyššia produkcia celkových UMK bola zaznamenaná pri JŠ u zebier. Najnižšia 

produkcia celkových UMK bola zaznamenaná pri AC u koňa Przewalského. Z testovaných 

vláknin fekálne inokulá lepšie fermentovali hemicelulózu v podobe xylanu ako amorfnú 

celulózu. Fermentácia AC bola sledovaná z dôvodu zisťovania celulolytickej aktivity 

fermentačného média. Pri AC sme zaznamenali pri kulanovi a zebre u acetátu a propionátu 

a pri zebre aj u n-butyrátu najväčšie rozdiely od kontrol (P<0,001). V porovnaní 

s fermentačnou kapacitou bachorovej tekutiny a féces oviec bola fermentačná aktivita féces 

koňovitých pri AC podstatne nižšia [12]. Fermentácia PS ako zdroja hemicelulózy (16 %), 

celulózy (46 %) a lignínu (9 %) oproti kontrole mala malý vplyv na tvorbu jednotlivých 

UMK. Bol zistený významný vplyv fermentácie XYL u zebier na produkciu celkových 

a individuálnych UMK na rozdiel od kulana (P<0,001). Štatisticky významné rozdiely 

v UMK sme zaznamenali pri fermentácii JŠ pri všetkých zvieratách, čo poukazuje na 

významnú amylolytickú aktivitu ich črevného mikrobiómu. V porovnaní s bachorovou a 

fekálnou fermentačnou aktivitou oviec bola fermentačná kapacita JŠ u koňovitých nižšia 

[12]. Použité substráty a fekálne inokulá v našom experimente štatisticky významne 

ovplyvnili aj ďalšie fermentačné parametre ako produkciu plynu, pomer acetátu ku 

propionátu, vodíkovú návratnosť a stráviteľnosť in vitro (Tabuľka č. 2). Produkcia plynu pri 

fermentácii AC a PS bola veľmi nízka pri všetkých troch inokulách. Vysoká produkcia plynu 

v porovnaní s kontrolami bola zaznamenaná pri fermentácii LS a JŠ u všetkých troch zvierat 

v porovnaní s kontrolami (P<0,001). Pri fermentácii XYL bola produkcia fermentačného 

plynu pri kulanovi a zebre zvýšená oproti kontrolám (P<0,001). Najviac fermentačného plynu 

v našom experimente sa vyprodukovalo pri JŠ, PS a XYL, čo je porovnateľné s výsledkami 

získanými pri fermentácii týchto substrátov s ovčím féces [12].
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Tab. 1: Produkcia UMK pri rôznych substrátoch a inokulách z féces kôňovitých zvierat po 72 hod fermentácie 
in vitro (n=6).

Substrát (S) Inokulum a,b,c (I) Celkové Molárna proporcia UMK
UMK (mM) Acetát Propionát n-Butyrát

Amorfná celulóza 
(AC)

Kôň 0.15 759 146 84.7
Kulan 3.38 470 476 45.2
Zebra 2.99 667 180 82.3

Lúčne seno (LS)
Kôň 4.95 782 137 73.3
Kulan 19.5 691 247 39.2
Zebra 17.4 768 148 58.8

Pšeničná slama 
(PS)

Kôň 2.30 769 146 77.9
Kulan 1.27 742 134 118
Zebra Nd Nd Nd Nd

Jačmenný šrot (JŠ)
Kôň 11.6 552 298 142
Kulan 34.1 517 348 80.6
Zebra 37.2 586 365 36.2

Xylan (XYL)
Kôň Nd Nd Nd Nd
Kulan 7.66 728 160 105
Zebra 19.6 708 176 103

Kontrola
Kôň 0.24 768 110 64.3
Kulan 1.35 763 158 56.3
Zebra 1.06 563 125 157

SEM 0.5 10.7 8.6 5.72
Štatistická významnosť   S +++ +++ +++ +++
                                         I +++ +++ +++ +++
                                         S x I +++ +++ +++ +++
Kontrola versus AC
Kôň Ns Ns + Ns
Kulan + +++ +++ Ns
Zebra + +++ +++ +++
Kontrola versus LS
Kôň ++ Ns Ns Ns
Kulan +++ +++ +++ +++
Zebra +++ +++ Ns +++
Kontrola versus PS
Kôň + Ns + Ns
Kulan Ns Ns Ns +++
Zebra Nd Nd Nd Nd
Kontrola versus JŠ
Kôň +++ +++ +++ +++
Kulan +++ +++ +++ +
Zebra +++ Ns +++ +++
Kontrola versus XYL
Kôň Nd Nd Nd Nd
Kulan +++ Ns Ns +++
Zebra +++ +++ +++ +++
a,b,c kôň Przewalský; somár ázijský - kulan; zebra Chapmannova; UMK, unikavé mastné kyseliny
+  P<0.05;  ++ P<0.01; +++  P<0.001; Ns, štatisticky nevýznamné; Nd, nemerané
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Tab. 2: Fermentačné parametere a stráviteľnosť pri rôznych substrátoch a inokulách z féces koňovitých zvierat 
po 72 hod fermentácie in vitro (n=6).

Substrát (S) Inokulum a,b,c (I) Plyn A:P 2H návr IVDMD
(ml/g) (%) (%)

Amorfná celulóza 
(AC)

Kôň 0 5.2 24.6 0
Kulan 0.5 1.0 66.0 0
Zebra 13.2 3.7 35.3 0

Lúčne seno (LS)
Kôň 34.0 5.7 22.5 27.7
Kulan 62.0 2.8 32.4 47.8
Zebra 73.3 5.2 24.0 43.8

Pšeničná slama (PS)
Kôň 12.0 5.3 23.6 14.0
Kulan 0 5.5 27.0 4.78
Zebra Nd Nd Nd Nd

Jačmenný šrot (JŠ)
Kôň 98.7 1.9 46.4 75.5
Kulan 105 1.5 45.9 78.2
Zebra 146 1.6 49.2 74.6

Xylan (XYL)
Kôň Nd Nd Nd Nd
Kulan 44.0 4.6 26.2 26.2
Zebra 101 4.0 29.5 53.5

Kontrola
Kôň 0 7.0 27.8 -
Kulan 7.6 4.8 23.5 -
Zebra 11.0 4.5 45.9 -

SEM 0.5 0.2 1.5 0.4
Štatistická významnosť   S +++ +++ +++ +++

                     I +++ +++ +++ +++
                    S x I +++ +++ +++ +++

Kontrola versus AC
Kôň Ns +++ Ns
Kulan +++ +++ +++
Zebra ++ + +++
Kontrola versus LS
Kôň +++ +++ +
Kulan +++ +++ +++
Zebra +++ + +++
Kontrola versus PS
Kôň +++ +++ Ns
Kulan +++ + Ns
Zebra Nd Nd Nd
Kontrola versus JŠ
Kôň +++ +++ +++
Kulan +++ +++ +++
Zebra +++ +++ Ns
Kontrola versus XYL
Kôň Nd Nd Nd
Kulan +++ Ns Ns
Zebra +++ Ns +++

a,b,c kôň Przewalský; somár ázijský - kulan; zebra Chapmannova; IVDMD, stráviteľnosť in vitro; A:P, pomer 
acetátu ku propionátu; 2H návr, návratnosť vodíka vo fermentačných procesoch. 
+  P<0.05;  ++ P<0.01; +++  P<0.001; Ns, štatisticky nevýznamné; Nd, nemerané
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Záver

Výsledky ukázali, že črevný mikrobióm sledovaných zvierat dobre fermentuje 

hemicelulolytické (xylan) a škrobové substráty (jačmenný šrot). Pšeničná slama a amorfná 

celulóza boli najhoršie fermentovateľné až nedegradovateľné substráty pre všetky tri druhy 

koňovitých zvierat. Najlepšie fermentovaným substrátom v našom experimente bol jačmenný 

šrot s najvyššou produkciou celkových UMK, produkciou plynu, vodíkovou návratnosťou 

a stráviteľnosťou in vitro pri všetkých troch fekálnych inokulách. Rozdiely vo fermentácii 

substrátov medzi jednotlivými koňovitými zvieratami je možné pripísať rôznemu zloženiu 

črevnej mikrobiálnej populácie a jej schopnosti adaptovať sa na diétu donorového zvieraťa.
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Úvod a formulácia cieľa

Selén (Se) je esenciálny stopový prvok vo výžive. Do ľudského organizmu sa dostáva 

cez potravu vo forme selenocysteínu a selenometionínu. Selenometionín sa nešpecificky 

zabudováva do bielkovín počas syntézy, kde limitujúci faktor predstavuje nedostatok 

aminokyseliny metionínu. Selenocysteín tvorí katalytické centrum 25 známych 

selenoproteínov, ktoré sa podieľajú na mnohých bunkových procesoch a niektoré enzýmy ako

glutatión peroxidáza (GPx), tioredoxín reduktáza (TR) plnia aj funkciu antioxidačných 

enzýmov a zúčastňujú sa detoxikácie, čím zabezpečujú ochranu buniek pred oxidačným 

stresom [4].

Biologická odpoveď buniek na Se sa líši v závislosti od chemickej formy a dávky 

jednotlivých zlúčenín. Experimentálne sa zistilo, že anorganické zlúčeniny majú vyššiu 

toxicitu ako organické [7]. V mnohých epidemiologických, klinických a experimentálnych 

štúdiách sa ukázalo, že zlúčeniny Se znižujú riziko vzniku rakoviny [2]. Najznámejší 

dostupný zdroj selénu sú Se – obohatené kvasinky vo forme výživových doplnkov. 

V mnohých intervenčných štúdiách sa potvrdil karcinostatický účinok Se suplementácie pri 

mnohých typoch rakoviny. Se je tiež potrebný pre správnu funkciu kardiovaskulárneho 

a imunitného systému. Niektoré formy Se sú pri nadmerných dávkach toxické, čo môže viesť 

ku genómovej nestabilite [8]. Preto je nevyhnutné pri aplikácii Se v praxi poznať správnu 

formu a dávku.

Anorganický seleničitan sodný (SSe) vďaka ľahkej komerčnej dostupnosti, jeho 

biologickým a toxikologickým vlastnostiam je zlúčeninou, ktorá je využívaná 

v experimentálnych štúdiách. Na rozdiel od selenometionínu (SeMet) a Se-
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metylselenocysteínu (SeMetSeCys) má preukázateľne toxický a mutagénny účinok na 

kvasinky S. cerevisiae so stúpajúcou koncentráciou v exponenciálnej fáze rastu [1].

Toxicita SSe je spojená s indukciou oxidačného stresu a tvorbou reaktívnych foriem 

kyslíka (Reactive oxygen species – ROS), ktoré sú výsledkom reakcie Se komponentov

s tiolmi a môžu viesť k poškodeniu rôznych bunkových štruktúr, vrátane DNA. Bolo zistené, 

že SSe v kvasinkách S. cerevisiae indukuje v DNA tvorbu dvojvláknových zlomov (double-

strand break = DSB) [3]. Pre opravu zlomov DNA je esenciálny gén Rad52. V ďalšej práci [4]

bolo ukázané, že Rad52 proteín je nevyhnutný pre opravu dvojvláknových zlomov 

indukovaných SSe v S. cerevisiae, čím sa potvrdila fundamentálna úloha homologickej 

rekombinácie (HR) v oprave Se – indukovaného poškodenia u kvasiniek. 

Cieľom našej práce bolo (1) zistiť genotoxicitu/antigenotoxicitu pri rôznych 

koncentráciách SSe na kmeni kvasinky Saccharomyces cerevisiae D7. Tento kmeň

predstavuje multifunkčný systém umožňujúci sledovať súčasne toxický účinok a 3 typy 

genetických zmien: reverzné mutácie v ilv1-92 lokuse, mitotický crossing-over a celkové 

aberácie v ade2 lokuse a génovú konverziu v trp5 lokuse [10], (2) stanoviť indukciu (DSBs) 

po ovplyvnení viacerými dávkami SSe v exponenciálnej a stacionárnej fáze rastu u mutantov

S. cerevisiae s vyradenou bázovou excíznou opravou – BER, nehomologickým spájaním

koncov DNA – NHEJ a s vyradením oboch týchto dráh – NHEJ/BER. (3) stanoviť citlivosť

BER defektných kmeňov k SSe pomocou tzv. „spot“ testov.

Materiál a metódy

Kvasinkové kmene S. cerevisiae: 1. YW465 (MATα, ade2Δ0, his3Δ200, leu2-LYS2, 

met15Δ0, trp1Δ63, ura3Δ0); 2. YW625 (YW465 tdp1Δ:: URA3); 3.YW573 (YW465 

tpp1Δ::MET15); 4. YW605 (YW465 apn1Δ:: HIS3); 5. YW774 (YW465 apn2Δ::kanMX4); 6. 

YW781 (YW465 apn1Δ:: HIS3 apn2Δ::kanMX4); 7. YW619 (YW465 tpp1Δ::MET5, 

apn1Δ::HIS3); 8. YW776 (YW465 tpp1Δ::MET15, apn2Δ::kanMX4); 9. YW629 (YW465 

tpp1Δ::MET15, apn1Δ::HIS3,tdp1 Δ::URA3); 10. YW878 (YW465 apn1Δ::HIS3, 

apn2::kanMX4, tpp1Δ::MET15); 11. YW789 (YW465 apn1Δ::HIS3, apn2::kanMX4, 

tpp1Δ::MET15, tdp1Δ::URA3); 12. SJR751 (MATα, ade2-101oc, his3Δ200, ura3 ΔNco, 

lys2ΔBgl, leu2-R);  13. SJR867 (SJR751 ntg1Δ:: LEU2, ntg2Δ:: hisG, apn1Δ1::HIS3); 14. 

LDY1 (SJR751 yku70Δ:: hphMX); 15. LDY3 (SJR751 yku70Δ:: hphMX, ntg1Δ:: LEU2, 

ntg2Δ:hisG,apn1Δ1::HIS3); 16. D7 (MATa/MATα,ade2-40/ade2-119,trp5-12/trp5-27, ilv1-

92/ilv1-92).
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Kultivačné médiá: pevné kompletné médium (YPD), selekčné médium (YNB) s

aminokyselinami pre izoláciu mitotických génových konverzií kmeňa D7 – adenín a valín (20 

mg/l) a izoleucín (60 mg/l), pre izoláciu génových reverzií (adenín a tryptofán 20 mg/l).

Genotoxicita SSe:

Kmeň D7 sme naočkovali do 10 ml tekutého YPD a nechali rásť 18 hod. približne na 

hustotu 2 x 107 buniek/ml na dosiahnutie exponenciálnej fázy rastu. Pripravili sme si 6 

variantov po 1 ml kvasinkovej suspenzie a následne sme pridali SSe v nasledujúcich 

koncentráciách od 0 do 10 mM a v prípade antigenotoxicity 0,0001 mM, 0,0005 mM, 

40μg/ml bleomycínu (bl), 0,0001 mM + bl, 0,0005 mM + bl. Po 3 hod. ovplyvňovania SSe 

sme bunky premyli 0,9 % NaCl a každý variant vysiali na Petriho misky (PM) s YPD (v 

prípade toxicity), pre izoláciu génových konverzií vysievame 1 x 105 buniek na PM s YNB 

(s adenínom, valínom a izoleucínom) a génových reverzií 1 x 106 buniek na PM s YNB 

(s adenínom a tryptofánom). Pri sledovaní potenciálneho antigenotoxického účinku sme 2 

hod. predovplyvňovali SSe, a potom 1 hod. koinkubovali s bleomycínom. Po 5 – 8 dňoch sme 

hodnotili počet vyrastených kolónií.

Stanovenie citlivosti BER- kmeňov k SSe pomocou spot testu:

Z kolekcie 11 kmeňov jednoduchých a kombinovaných BER mutantných kmeňov sme 

naočkovali do 10 ml tekutého YPD a nechali rásť približne na hustotu 2 x 107 buniek/ml.

Suspenziu sme rozdelili na dve časti: prvú časť sme premyli a preniesli do 0,1 M fosfátového 

pufru (exponenciálne bunky), spočítali a následne 5 x zahustili na hustotu 2 x 108 buniek/ml

a pokračovali desiatkovým riedením od 10-2 do 10-6 buniek/ml. Následne sme vysievali 7 μl 

suspenzie na YPD s nasledujúcimi koncentráciami SSe: 0 mM; 0,005 mM; 0,05 mM a 0,5 

mM. Druhú časť sme nechali kultivovať v YPD médiu ďalšie dva dni (stacionárne bunky) 

a suspenziu sme spracovali ako v prípade exponenciálnych buniek. Po vyrastení buniek na 

platniach, zhruba za 5 dní, sme platne fotografovali.

Pulzná gélová elektroforéza (PFGE): 

Kmene SJR751, SJR 867, LDY1, LDY3 sme naočkovali do tekutého YPD a na druhý 

deň sme ich preočkovali do čerstvého tekutého média a nechali kultivovať 18 (exponenciálna 

fáza) a 72 hod. (stacionárna fáza rastu). Ovplyvnenú kultúru sme 2 x premyli fosfátovým 

pufrom a DNA pre PFGE analýzu sme izolovali podľa metodiky uvedenej v práci [3].

Výsledky a diskusia

Pri sledovaní potenciálneho genotoxického účinku SSe sme zistili nárast vo frekvencii 
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reverzných mutácií v génovom lokuse ilv1 a mitotických génových konverzií v génovom 

lokuse trp5 v porovnaní s negatívnou kontrolou a výsledky týchto genetických zmien pri nami 

zvolených dávkach boli štatisticky preukazné (Tab.1). V prípade sledovania 

antigenotoxického účinku SSe (Tab.2) sme ako pozitívny mutagén zvolili bleomycín, ktorý 

indukuje poškodenie DNA prostredníctvom tvorby ROS a v našom prípade redukoval 

životaschopnosť buniek na 20,34%. Pri samotnom bleomycíne nastalo 46-násobné zvýšenie 

počtu konvertantov na 105 prežitých buniek a 70-násobné zvýšenie počtu revertantov na 106

prežitých buniek v porovnaní s kontrolnou variantou. Porovnaním samotného bleomycínu 

s variantou 0,0005 mM SSe + bl nastalo mierne zníženie frekvencie spomínaných genetických 

zmien, ktoré však bolo štatisticky nepreukazné.

Tab. 1: Genotoxicita SSe testovaná na kmeni S. cerevisiae D7, uvedené hodnoty predstavujú priemerné hodnoty 
zo 4 pokusov. Porovnanie variantov s kontrolou:+ signifikantný rozdiel pri P ≤ 0,05 ; ++ signifikantný rozdiel pri 
P ≤0,01; +++ signifikantný rozdiel pri ≤ 0,001

Varianty % prežívania počet konvertantov počet revertantov 
(počet kolónií) 105 prežitých 106 prežitých 

počet kolónií (10 počet kolónií (10 
Kontrola 100 (10489) 6,57 (197) 1,45 (58)
0,1 mM 50,22(20850) 13,3 (198) 2,68 (55)
0,5 mM 46,63(27520) 13,21 (204) + 3,9 (77) +

1 mM 32,34(22894) 22,3 (188) +++ 4,9 (58) +

5 mM 28,11(26002) 25,43 (209) + 7,22 (76) ++

10 mM 21,73(31488) 34,54 (223) ++ 10,54 (84) ++

Tab. 2: Antigenotoxicita SSe testovaná na kmeni S. cerevisiae D7, uvedené hodnoty predstavujú priemerné 
hodnoty z 3 pokusov. Porovnanie negatívnej kontroly s bleomycínom (pozitívna kontrola): + signifikantný rozdiel 
pri P ≤ 0,05

Varianty % prežívania počet konvertantov počet revertantov 
(počet 105 prežitých 106 prežitých 

počet kolónií (8 počet kolónií (8 
Kontrola 100 (6519) 2,47 (66) 1,49 (65)

0,0001 mM 95,94 (6253) 2,67 (69) 4,63 (116)
0,0005 mM 90,9 (5306) 3,3 (84) 4,64 (116)

bleo 20,34(12505) 113,69 (683) + 108,6 (633)+

0,0001mM+ble 21,1(12926) 107,68 (852) 102,61 (693)
0,0005mM+ble 24,42(15510) 90,48 (764) 84,94 (680) 

PFGE potvrdila rovnako ako krivky prežívania týchto kmeňov [9] vyššiu citlivosť 

kvasiniek voči seleničitanu sodnému (SSe) v exponenciálnej fáze rastu. SSe spôsobuje zlomy 

chromozómov a indukuje tvorbu DSBs pri koncentrácii 0,05 mM v exponenciálnej fáze, 

zatiaľ čo v stacionárnej fáze sú bunky odolnejšie a poškodenie je detegované iba pri 
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najvyšších dávkach (Obr.1). Pri vyšších koncentráciách ako 0,05 mM SSe nedochádzalo k 

úplnej fragmentácii chromozómov ani v prípade BER-, NHEJ- jednoduchých mutantov,

rovnako aj u BER- NHEJ- dvojitého mutanta, na rozdiel od štandardného kmeňa (SJR751), 

kde bola pozorovaná úplna fragmentácia chromozómov.

Z výsledkov usudzujeme: vyradením 

reparačných enzýmov zodpovedných za opravu

oxidačného poškodenia DNA sú bunky menej 

citlivé bez prítomnosti endonukleolytických 

enzýmov zodpovedných za štiepenie poškodeného 

miesta DNA. Výsledky korelujú s experimetami 

Ma a kol. [5], ktorí potvrdili, že vyradenie Mag1

DNA glykozylázy má za následok znížený stupeň 

citlivosti MMS (metylmetánsulfonátu) v apn1 

apn2 dvojitom mutantovi.

Po pôsobení SSe sme potvrdili citlivosť 

jednoduchých alebo kombinovaných BER 

defektných kmeňov, v porovnaní so štandardným 

typom YW 465 (obr.2). Jednoduché mutanty tdp1, 

tpp1, apn1 a apn2 sa v teste správali podobne ako 

štandardný typ, preto usudzujeme, že vyradenie 

jedného enzýmu BER dráhy nemá rozhodujúci 

vplyv na životaschopnosť buniek po ovplyvnení 

SSe. Dôvodom môže byť zastúpenie enzymatickej

aktivity v alternatívnej dráhe reparačných enzýmov. 

Pri koncentrácii 0,05 mM SSe nastal mierny pokles 

prežívania u sledovaných mutantov. V porovnaní so 

štandardným kmeňom a jednoduchými mutantami 

výrazný pokles prežívania nastal u apn1 apn2, apn1

tpp1 dvojitých mutantov, nakoľko Apn1 

endonukleáza je hlavnou endonukleázou odstraňujúcou abázické miesta (AP) a v kombinácii 

s vyradením alternatívnych endonukleáz, Apn2 a Tpp1, je oprava primárnych lézií málo 

účinná, a tak v bunke vznikajú DSBs, ktoré sú generované z SSBs. Kmeň tpp1 apn2 sa javil 

menej citlivý ako ostatné dvojité mutanty, čo môže byť dôvodom minoritného účinkovania 
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Apn2 v odstraňovaní AP miest [6] Viacnásobné mutanty reagovali na SSe zhoršením 

prežívania už pri najnižšej koncentrácii.

Záver

So zvyšujúcou sa koncentráciou SSe narastá počet genetických zmien (génových

konverzií a reverzií) pozorovaných na kvasinkovom kmeni S. cerevisiae D7. V prípade 

potenciálneho antigenotoxického účinku SSe voči bleomycínu bol pozorovaný mierny pokles 

génovej reverzie a mitotickej génovej konverzie, ale výsledky sa štatisticky nepotvrdili. 

Pokles prežívania pozorovaný u BER defektných kmeňoch bol najvýraznejší u dvojitých 

a viacnásobných mutantov s vyradeným apn1 génom. SSe nie je toxický pre kmene 

s vyradenou BER a NHEJ reparačnou dráhou, z čoho vyplýva minoritné zastúpenie týchto 

dráh na oprave SSe – indukovaných dvojreťazcových zlomov DNA.
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Úvod a formulácia cieľa

Neustále narastajúce požiadavky obyvateľov na bezpečnosť a ochranu ich majetku 

viedli k množstvu biometrických pokusov na automatickú identifikáciu osôb. Tieto 

požiadavky v súčasnosti spĺňa napríklad identifikácia osôb na základe odtlačkov prstov (tzv. 

livescan), identifikácia hlasu, elektronický podpis, či identifikácia video snímok tváre, pri 

ktorej sa vyhodnocujú charakteristické geometrické črty tváre.

Identifikácia jedincov na základe dermatoglyfických útvarov vychádza z existencie 

systému usporiadaných hrebeňov a brázd na povrchu kože - papilárnych línií, ktoré sú 

vytvorené len na niektorých častiach povrchu ľudského tela. Ich vznik súvisí s citlivosťou 

a hmatovými vlastnosťami kože a súborne sú tieto oblasti kože označované ako chirídium. 

Konkrétne ide o vnútorné strany prstov a dlaní obidvoch rúk, a o prsty a chodidlá obidvoch 

nôh [1], ktoré neustále prichádzajú do kontaktu s predmetmi alebo podložkou. Ako uvádza 

Dalrymple et al. [2], nenachádzajú sa tu mazové žľazy, chýba sekundárne ochlpenie tela 

(chlpy a vlasy), celkovo je v koži chirídia nedostatok pigmentu, ale vo veľkom počte sú 

prítomné potné žľazy. Okrem toho sa tu nachádza vysoká koncentrácia kožných nervových 

zakončení [2].

Papilárne línie sa vzájomne krížia, menia smer a rozvetvujú, čím vytvárajú zložité a vo 

svojej podstate jedinečné obrazce. Všeobecne uznávanými a platnými zákonitosťami vzniku a 

existencie papilárnych línií sú ich relatívna neodstrániteľnosť, relatívna nemennosť 

a individuálnosť kresby u každého jedinca [2, 3, 4].

Preto aj jeden zo základných aspektov identifikačných procesov využívajúcich 

odtlačky, je porovnávanie minúcií alebo charakteristických bodov vsunutých medzi impresie 

získaných na miestach činu [7]. Minúcie Seidenberg [5] charakterizuje ako mikroútvary 

zobrazené v makroútvaroch papilárneho terénu. 
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Vlastná daktyloskopická identifikácia pozostáva z vyhodnocovania veľkého množstva 

týchto daktyloskopických markantov, ktoré sa vyskytujú náhodne a nezávisle. Navzájom sa 

líšia geometrickým tvarom a početnosťou výskytu, ktorá môže byť využitá nielen pre 

identifikáciu osôb zapletených do trestných činov v rámci kriminalistiky, ale aj v antropológii 

pri populačných výskumoch a porovnávaniach. V rámci kriminalistickej praxe sa najčastejšie 

sleduje vytvorenie celkového obrazca a rozloženie minúcií na danom dermatoglyfe, pre 

antropológov sú kvantitatívne hodnoty minúcií využiteľné ako vhodný populačný ukazovateľ.

Pretože tematika minúcii ešte nie je dostatočne známa, cieľom mojej práce je 

predstaviť zistené skutočnosti vo variabilite minúcií a frekvenciách ich výskytu z obce 

Chmeľnica v okrese Stará Ľubovňa. Verím, že získané výsledky poslúžia ako porovnávací 

prvok pri ďalších výskumoch nielen slovenskej populácie.   

Materiál a metódy výskumu

Súbor tvoria odtlačky prstov ľavých a pravých rúk probandov pochádzajúcich z obce 

Chmeľnica v okrese Stará Ľubovňa. Odtlačky boli odobrané pracovníkmi Katedry 

antropológie v rokoch 1995-1997 [6, 8].

Súbor pozostáva z 75 jedincov, z toho je 43 mužov a 32 žien. Spolu sa pri 

vyhodnocovaní materiálu pracovalo so 428 odtlačkami prstov mužov (I. a II. prst ľavej ruky 

u dvoch rôznych mužských jedincov chýbali) a s 320 odtlačkami prstov žien, dovedna to činí 

spolu 748 odtlačkov prstov zozbieraného súboru.

Pri odoberaní odtlačkov prstov rúk bol použitý daktyloskopický papier 73 so 

špeciálnou vrstvou, ktorá po styku s daktyloskopickým voskom OT – 73 a vzdušnou 

vlhkosťou reaguje za vzniku modročierneho zafarbenia.

Dermatoglyfická metodológia rozoznáva valivé a kontaktné odtlačky. Pre daný súbor 

boli odobrané valivé odtlačky distálnych článkov prstov, ktoré na rozdiel od kontaktných 

dermatoglyfov zachytávajú celý papilárny reliéf [5]. 

V rámci komplexného hodnotenia minúcií odtlačkov prstov som sledoval  

kvantitatívne hodnoty na jednotlivých prstoch rúk. Pod pojmom kvantitatívne hodnoty 

rozumiem počet jednotlivých typov minúcií v danom vzore odtlačku, ktorý som, ako to vidno 

na obr.1, pred samotným vyhodnocovaním farebne vyznačil tak, že som obtiahol vzorovú 

líniu jedného zo základných dermatoglyfických útvarov – oblúčik, kľučka alebo vír a ich 

vzorových variant.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

396



Na určovanie jednotlivých minúcií som použil klasifikáciu z kriminalistickej praxe (9 

typov minúcii), pretože ako uvádza Šimovček a kol. [9], nemalé využitie majú markanty práve 

tu. 

Obr. 1: Odtlačok palca jedinca zo súboru Chmeľnica s vyznačenou vzorovou líniou dermatoglyfického útvaru a 
minúciami.

Začiatok, resp. ukončenie línie

Krátka čiara

Laterálna vidlica 

Mediálna vidlica 

Očko

Háčik

Mostík

Skríženie

Trojitá vidlica

Obr. 2: Kriminalistická klasifikácia 9 typov minúcií [10].

Výsledky a diskusia

Jednotlivé typy minúcií sú zastúpené na prstoch ľavej a pravej ruky u mužov a žien  

v sledovanom súbore rôzne. Tabuľky 1 a 2 uvádzajú počty jedincov, u ktorých sa sledovaná 

minúcia vyskytla aspoň raz.
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Tab. 1: Počet mužov, u ktorých sa na danom prste vyskytla aspoň raz konkrétna minúcia (rímskymi číslami sú 
označené: V. malíček, IV. prstenník, III. prostredník, II. ukazovák, I. palec).

Z tabuľky 1 vyplýva, že minúcia začiatok/ukončenie sa vyskytuje u mužov 

najčastejšie, no aj markanty laterálna a mediálna vidlica sú na distálnych článkoch prstov 

dostatočne zastúpené. Práve na V., IV., III. a I. prste ľavej ruky a IV., III. a II. prste pravej 

ruky u mužov je druhá najčastejšie pozorovaná minúcia laterálna vidlica. Zaujímavý je pokles 

hodnôt u minúcií laterálna a mediálna vidlica na II. prste ľavej ruky. Postupne, po minúciách 

začiatok/ukončenie, laterálna a mediálna vidlica sa pomerne často vyskytuje minúcia krátka 

čiara. Minúcia trojitá vidlica sa naproti tomu vyskytuje na prstoch ľavej a pravej ruky 

u mužov najmenej. Najmenší počet mužov má túto minúciu na V. a I. prste ľavej a IV. prste

pravej ruky.

Tab. 2: Počet žien, u ktorých sa na danom prste vyskytla aspoň raz konkrétna minúcia (rímskymi číslami sú 
označené: V. malíček, IV. prstenník, III. prostredník, II. ukazovák, I. palec).

U žien je situácia analogická ako u mužov, t.j. je pozorovaný častý výskyt minúcií 

začiatok/ukončenie (najčastejší výskyt), laterálna vidlica a mediálna vidlica na prstoch. 

Zaujímavý sa javí pokles hodnôt u minúcií laterálna a mediálna vidlica na II. prste 

pravej ruky (u mužov bol pokles pre dané typy minúcií pozorovaný na II. prste ľavej ruky). 

Po minúciách začiatok/ukončenie, laterálna a mediálna vidlica sa vyskytujú často 

minúcie krátka čiara, mostík a skríženie (Tabuľka 2). Trojitá vidlica sa vyskytuje na prstoch 

u žien najmenej, rovnako ako u mužov. 
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Tabuľky 3 a 4 uvádzajú počet minúcií na jednotlivých prstoch v súbore u mužov a 

žien.

Najvyšší výskyt v sledovanom súbore mali minúcie začiatok/ukončenie, a to konkrétne 

na I. prstoch oboch rúk. Nasledujúcou minúciou s častým výskytom je laterálna vidlica, 

pričom najvyšší počet tejto minúcie bol pozorovaný na IV. prste ľavej a pravej ruky 

(Tabuľka 3).

Tab. 3: Počet minúcií na jednotlivých prstoch v súbore u mužov (rímskymi číslami sú označené: V. malíček, IV. 
prstenník, III. prostredník, II. ukazovák, I. palec).

Naopak najmenej často sa opäť vyskytovala minúcia trojitá vidlica. Najmenší počet 

som zaznamenal na I. a V. prste ľavej ruky a IV. prste pravej ruky. Najvyšší počet minúcie 

trojitá vidlica bol na IV. prste ľavej ruky - 21 a zase najmenší na IV. prste pravej ruky - 3.

Tab. 4: Počet minúcií na jednotlivých prstoch v súbore u žien (rímskymi číslami sú označené: V. malíček, IV. 
prstenník, III. prostredník, II. ukazovák, I. palec).

Podobne ako u mužov i v súbore žien boli najčastejšími minúciami 

začiatok/ukončenie. U žien však ich celkový počet na oboch rukách je signifikantne oveľa 

menší. Najvyšší počet minúcií začiatok/ukončenie je na I. prstoch oboch rúk. 

Rovnako ako u mužov tak i u žien sa najmenej často vyskytovala minúcia trojitá 

vidlica. 
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Záver

V sledovanom súbore obce Chmeľnica podľa tabuliek 3 a 4 najčastejšie sa 

vyskytujúcou minúciou u oboch pohlaví je minúcia začiatok/ukončenie s celkovou 

frekvenciou 37,87%. Za ňou nasledovali minúcie laterálna vidlica s 18,20%, mediálna vidlica 

s 14,16%, krátka čiara s 7,38%, mostík s 7,09%, háčik s 6,13%, skríženie s 4,82% a očko 

s 3,31%. Naopak najmenej sa vyskytujúcou minúciou u mužov i žien v súbore je trojitá 

vidlica s frekvenciou 1,04%.

Zoznam použitej literatúry

[1] Pospíšil F. M. (1979): Základy dermatoglyfiky, Univerzita Komenského, Bratislava, s. 3

[2] Dalrymple B., et al. (2000): Identification and classification fingerprints (Dactyloskopy),

Academic Press, Ontario, Canada, p. 870

[3] Cummins H., Midlo C. H. (1961): Finger prints, palms and soles, Dover Publications, Inc., 

New York, p. 319

[4] Straus J., et al. (2006): Kriminalistika, Kriminalistická technika (pro kvalifikačný kurs 

kriminalistických expertů), Policejní akademie České republiky, Praha, s. 39

[5] Seidenberg H. (2006): Formovanie papilárneho terénu rúk a nôh ľudských fétov, Písomná 

práca k dizertačnej skúške, Katedra antropológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského, Bratislava, s. 60

[6] Vernerová J. (2002): Dermatoglyfická charakteristika obyvateľov nemeckého izolátu 

v Medzeve (okr. Košice, SR), Diplomová práca, Katedra antropológie, Prírodovedecká

fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, s. 92

[7] Gutiérrez E., Galera V., Martínez J.M., et al. (2007): For. Sci. Inter. 172, p. 98

[8] Siváková D., Pospíšil M., Hrozienčíková O. (1995): Z. Morph. Anthrop. 81(1), p. 67

[9] Šimovček I., et al. (1999): Kriminalistika, KEÚPZ, Bratislava, s. 109

[10] Pješčák J., et al. (1986): Kriminalistika,. Naše vojsko, Praha, s. 71

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

400



Prader-Williho a Angelmanov syndróm: príklady poruchy genómového imprintingu
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Úvod a formulácia cieľa

Genómový imprinting je reverzibilný proces zabezpečujúci modifikáciu chromatínu,

kde funkčnosť génu závisí od pohlavia rodiča, od ktorého bol zdedený. Celý mechanizmus je 

pod kontrolou imprintingových centier, oblastí,  ktoré  regulujú rodičovsky špecifickú génovú 

expresiu /obojstranne/ dlhých úsekov DNA. Imprint potláča expresiu označenej alely vo 

väčšine somatických tkanív embrya [1]. DNA metylácia u cicavcov je stabilná a dedičná

epigenetická modifikácia jadrovej DNA na CpG dinukleotidoch [2] dôležitá pre založenie 

a udržiavanie bunkovej a tkanivovej identity [3].

Poruchy genómového imprintingu sa klinicky môžu prejaviť v dvoch syndrómoch: 

Prader- Williho a Angelmanov syndróm. Obe autozómovo recesívne ochorenia majú 

súvisiace genetické pozadie, ale markantne sa odlišujú v klinických znakoch [4]. Prader-

Williho syndróm je spôsobený stratou expresie paternálne špecifických génov. Celosvetová 

incidencia sa odhaduje na 1:10 000- 1:20 000 živo narodených detí [5]. Združuje klinické 

znaky ako hyperfágia, nadmerná obezita, kryptorchizmus, svalová hypotónia, malé ruky 

a nohy, hypopigmentácia a charakteristické znaky tváre [6]. Klinické znaky Angelmanovho 

syndrómu zahŕňajú závažné funkčné oneskorenie vývoja, poruchy balansu a chôdze, ataxia, 

hypermotorika, ťažké poškodenie reči, charakteristické abnormality EEG, epileptické 

záchvaty a dispozície šťastia. Tento syndróm je naopak spôsobený stratou expresie 

maternálne špecifických génov. Jeho incidencia sa pohybuje okolo 1:15 000 [7]. 

Oba syndrómy sú zapríčinené alternatívnou stratou funkcie príslušných génov 

(delécie, uniparentálnej dizómie (UPD), imprintingové defekty...) nachádzajúcich sa na dlhom 

ramene chromozómu 15(15q11-q13) [4]. Sú tu 2 imprintingové centrá, PWS-IC a AS-IC, 

ktoré vykonávajú najdôležitejšiu úlohu počas gametogenézy. PWS-IC kontroluje prepínanie 

z maternálneho na paternálny imprint počas spermatogenézy. Modifikácia a aktivácia AS-IC  

v maternálnej germinálnej línii vedie k metylácii susedného PWS-IC, na základe čoho je AS-

IC primárnym elementom pri zakladaní imprintingu v PWS/AS regióne obsahujúceho gény 
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vykazujúce tak paternálne (MKRN3, NDN, MAGEL2 a SNURF/SNRPN), ako aj maternálne 

špecifickú expresiu (UBE3A  a ATP10A). Ďalej tento región obsahuje gény kódujúce γ-

aminomaslový kyselinový (GABA A) receptor β3 (GABRB3) a α5 (GABRA5), ktoré vykazujú 

expresiu bialelickú. AS-IC sprostredkúva aj prepínanie paternálneho na maternálny imprint 

počas oogenézy [8]. Jeho úlohou je cis regulácia stavu DNA metylácie a maternálna expresia 

génov [9].

Ak nenastane porucha, molekulárny princíp parentálne špecifického utlmenia expresie 

génov je nasledovný: Z promótora pre SNURF/SNRPN exón 1 vzniká 460kb dlhý UBE3A-

antisense RNA transkript (UBE3A-ATS). Nie je tu terminátor transkripcie a tá beží cez 

SNURF/SNRPN gén a gény downstream od promótora preň, až po UBE3A vrátane. Tento je 

antisense k transkriptu vznikajúceho z UBE3A promótora, ktorý ide smerom upstream. Keď 

sa tieto dva transkripty spoja, vytvoria duplex, UBE3A transkript nemôže byť translatovaný 

a celý tento komplex je degradovaný. Dochádza k expresii paternálnych génov a represii 

expresie génov maternálnych [4].

Cieľom práce bolo zdokonaliť molekulárno-genetickú diagnostiku, zahŕňajúcu RFLP 

analýzu a alelovo- špecifickú real-time PCR, zavedením vhodnej a spoľahlivej metódy na 

detekciu molekulárno- genetickej podstaty vzniku syndrómov. 

Materiál a metódy

Konverzia genómovej DNA hydrogénsiričitanovou (bisulfite) reakciou

Tento prístup zabezpečuje možnosť odlíšenia parentálnych aliel- maternálnu od 

paternálnej, vďaka ich rozdielnemu vzoru metylácie. Hydrogénsiričitanová reakcia je založená 

na princípe chemickej premeny nukleotidov, kde nemetylované cytozíny sú pozmenené na 

uracily, ale metylované 5-metylcytozíny sú voči disiričitanu sodnému odolné a ostávajú 

nezmenené, pretože metylová skupina naviazaná na cytozíne zabraňuje naviazaniu 

disiričitanu sodného, ktorý z nemetylovaného cytozínu odoberá NH2 skupinu [10]. Premenu 

uskutočňujeme pôsobením zlúčenín obsiahnutých v kite EpiTect Bisulfite (QIAGEN)

a doporučených podmienok. Prečistenú a pozmenenú DNA získame eluovaním cez kolónku 

so silikátovou membránou. 

Metylačne- špecifická PCR a RFLP analýza

Metóda umožňuje pomocou dvojkrokovej metylačne špecifickej amplifikácie 

a štiepenia PCR produktu endonukleázou HhaI identifikovať rodičovský pôvod (maternálny 

resp. paternálny) aliel SNRPN génu. V prvom kroku amplifikujeme sekvenciu DNA s dĺžkou 
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408 bp z 5´regiónu SNRPN génu, konkrétne exón 1, ktorý obsahuje najviac CpG 

dinukleotidov a v druhom následne amplifikujeme kratší úsek SNRPN génu s dĺžkou 340 bp 

z dlhšieho úseku získanom v predchádzajúcej PCR reakcii. Konečný PCR produkt

opracujeme restrikčnou endonukleázou HhaI, ktorá štiepi sekvenciu GCGC [11]. Produkty 

štiepenia s veľkosťami 340bp a 224bp sme overili elektroforeticky v 2% agarózovom géli.

Real-time polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR)

RT-PCR umožňuje simultánnu kvantifikáciu jednovláknového templátu DNA. Nárast 

amplifikátu sa monitoruje v danom okamihu pomocou fluorescenčnej farbičky SYBR® Green,

ktorá svieti pri viazaní sa na dvojvlákno. Fluorescencia klesá pri rozpletaní dvojzávitnice.  

Predstavuje potvrdzovaciu metódu pre diagnostiku Prader-Williho a Angelmanovho 

syndrómu, pričom používame hydrogénsiričitanovou reakciou konvertovanú DNA. Využitie 

špecifických primerov a analýza krivky topenia parentálnych aliel SNRPN génu umožňuje 

určenie prítomnosti alebo absencie génu maternálneho alebo paternálneho pôvodu.

Multiplexová polymerázová reťazová reakcia (Multiplex- PCR) podľa Lee a kol. [12]

Metóda je zameraná na polymorfizmus dvojnukleotidových opakovaní na lokusoch 

D15S11, GABRB3, D15S113, D15S128, a na kontrolnom lokuse D15S207 génu SNRPN 

lokalizovanom na dlhom ramene chromozómu 15 (15q11-q13). Produkt multiplex PCR je 

analyzovaný pomocou fragmentačnej analýzy, ktorú sme uskutočnili na ABI PRISM 310 

Genetic Analyzer s GeneScan Analysis softvérom. Bližšie určuje molekulárno- genetickú 

podstatu vzniku syndrómov, či ide o deléciu príslušnej parentálnej alely ( U PWS pacienta 

detekujeme na každom z lokusov iba jednu alelu materského pôvodu, u AS paternálneho 

pôvodu) alebo uniparentálnu dizómiu( Na lokusoch PWS pacienta detekujeme prítomnosť 

oboch aliel materského pôvodu, u AS paternálneho pôvodu). Ak sa nepotvrdí ani jedna 

z vyššie uvedených možností, príčinou genetickej patológie budú mutácie v imprintingovom 

centre( na lokusoch pacienta detekujeme prítomnosť aliel materského aj otcovského pôvodu, 

avšak predchádzajúca diagnostika, pri ktorej určujeme prítomnosť respektíve neprítomnosť 

ochorenia musí dávať pozitívny výsledok).

Výsledky a diskusia

Pomocou RFLP analýzy sme analyzovali súbor 8 pacientov, z ktorých 7 bolo bez 

pozitívneho nálezu a jeden s potvrdeným Prader-Williho syndrómom.
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   1      2      3     4    5     6     7      8     9    10   11    12

Obr. 1: Odlíšenie materskej a otcovskej alely restrikčnou analýzou génu SNRPN pomocou štiepenia 
endonukleázou HhaI. Neštiepený fragment 340 bp zodpovedá otcovskej alele, štiepený fragment s dĺžkou 224 bp 
pripadá materskej alele. Dráhy 1-7: pacienti bez potvrdenej diagnózy. Dráha 8: marker molekulovej hmotnosti. 
Dráha 9: pacient s PWS. Dráha 10: pozitívna kontrola, pacient s potvrdeným AS. Dráha 11: pozitívna kontrola, 
pacient s potvrdeným PWS. Dráha 12: negatívna kontrola.

Výsledky RFLP analýzy sme následne potvrdili aj pomocou alelovo- špecifickej RT-

PCR. Kde 7 pacientov vykazovalo prítomnosť oboch parentálnych aliel, zatiaľ čo pacient 

s Prader-Williho syndrómom mal prítomnú len alelu materského pôvodu, ktorá u pacienta 

s Angelmanovým syndrómom absentovala.

Obr. 2: Pacient bez prítomnosti ochorenia. Prítomné sú obe alely.

Obr. 3:Pacient s AS. Maternálna alela absentuje.

340 bp paternálna alela

224 bp maternálna alela
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Obr. 4: Pacient s PWS. Paternálna alela absentuje.

Vzhľadom na to, že jeden pacient zo súboru bol pozitívne oddiagnostikovaný na 

Prader-Williho syndróm bolo uňho nutné uskutočniť multiplex-PCR analýzu zameranú na 

polymorfizmus dvojnukleotidových opakovaní s následnou fragmentačnou analýzou na 

zistenie molekulárno-genetickej podstaty ochorenia. Analyzované lokusy dieťaťa sme

porovnávali s lokusmi rodičov. 

MATKA

                D15S113                   D15S207 GABRB3 D15S128                                 D15S11
Obr. 5: Výsledok fragmentačnej analýzy matky s jednotlivými dĺžkami amplifikovaných fragmentov. D15S11: 
245, 251 bp, D15S113: 132, 136 bp, D15S128: 196, 199 bp, D15S207: 166, 168 bp, GABRB3: 177, 189 bp.

OTEC

              D15S113                        D15S207 GABRB3 D15S128                                 D15S11
Obr. 6: Výsledok fragmentačnej analýzy otca s jednotlivými dĺžkami amplifikovaných fragmentov: D15S11: 
245, 251 bp, D15S113: 129, 131 bp, D15S128: 196 bp, D15S207: 174, 178 bp, GABRB3: 178, 180 bp.

DIEŤA

              D15S113                          D15S207 GABRB3 D15S128                                   D15S11
Obr. 7: Výsledok fragmentačnej analýzy matky s jednotlivými dĺžkami amplifikovaných fragmentov: D15S11: 
251 bp, D15S113: 132 bp, D15S128: 199 bp, D15S207: 168, 178 bp, GABRB3: 189 bp.
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Na každom analyzovanom lokuse SNRPN génu dieťaťa sme zistili prítomnosť 

fragmentov, ktoré zodpovedajú iba jednej z aliel materského pôvodu. Príčinou vzniku 

syndrómu je delécia, čo sa potvrdilo aj porovnaním výsledkov s výsledkami publikovanými 

v práci Lee a kol. [12].

Záver

Metylačne senzitívna PCR, RFLP analýza a alelovo špecifická Real-Time PCR 

predstavujú vhodné metódy pri diagnostike ochorení s poruchou imprintingu. Odhalenie 

konkrétnej molekulárno-genetickej podstaty vzniku PWS/AS možno dosiahnuť 

fluorescenčnou multiplex-PCR s následnou fragmentačnou analýzou. Diagnostiku možno 

v prípade oprávnenej požiadavky rozšíriť aj na rodinných príslušníkov v aplikácii na 

genetické poradenstvo. Takáto komplexná DNA analýza môže výrazne zlepšiť diagnostiku

závažných genetických ochorení na Slovensku.
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Introduction and objectives

Toxocara canis and T. cati are gastrointestinal nematodes of dogs and cats, respectively. 

Toxocara spp. is spread worldwide, not only in tropical regions but also in temperate climate. In 

canids and felids the larvae emerge in the intestine and after migration to lungs, trachea and 

esophagus, then they re-enter gastrointestinal tract to mature to adult worms with different sex. 

After copulation female worms lay large numbers of eggs which are shed to the environment in 

host feces. At that time, eggs are unembryonated and not infected but after few weeks under 

appropriate condition in the environment, they can become embryonated and infective. 

Toxocara spp. infects a wide range of paratenic hosts such as humans and rodents. While 

human is a dead end for the parasite, rodents help to maintain the infection in the environment, 

serving as a source of new infection for definitive hosts. Paratenic hosts cannot harbor adult 

worms in their intestines but instead a migration of 3rd stage larvae to various organs is present. 

Human can acquire infection mainly by ingesting embryonated eggs found in the contaminated 

environment but also an infection after eating raw meat or viscera has been reported [1]. 

Infection of human can lead to covert, visceral, ocular or neurological toxocariasis [2]. High 

level of contamination of environment, mainly public areas, children playgrounds and sandpits, 

has been reported from both developing and developed countries [3, 4].

Aims of this study are: 1) to evaluate the contamination of children’s sandpits and dog 

parks with eggs of Toxocara spp. in Tokyo, Japan, 2) to identify which species of Toxocara spp. 
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eggs is more prevalent in the environment, 3) to confirm the ability of eggs, recovered from 

sandpit, to cause infection in mice.

Materials and methods

Sand of 36 children’s sandpits from 30 parks and soil of 5 dog parks in Tokyo 

metropolitan areas was examined. Sand from each sandpit was collected from 6 randomly chose 

sampling sites and from 3 depths at each sampling site. Collected sand and soil was dried and 

sieved through a 150µm mesh. Eggs were collected by flotation method according to Uga and 

Kataoka [5] using sucrose as flotation solution.

Eggs recovered from sand by flotation and morphologically determined as Toxocara

spp. were further subjected to PCR analysis to ascertain which species of Toxocara is more 

prevalent in the environment. Eggs were crashed one by one with needle, and each embryo or 

larva was taken to a separate tube. DNA was extracted using 50mM NaOH treatment at 95°C 

for 30min followed by neutralization of supernatant with 1M Tris-HCl (pH 8.0). The species of 

Toxocara were identified by PCR (polymerase chain reaction) method with target DNA 

localized on second internal transcribed spacer (ITS2) on ribosomal DNA. The primers for 

amplification of both T.canis and T.cati were used as design by Jacobs et al.[6]. The product of 

PCR amplification was separated on 1.5% agarose gel and stained with ethidium bromide, then 

trans-illuminated in UV light and photographed.

Two BALB/c mice were inoculated with 47 eggs of Toxocara spp. recovered from 

heavy contaminated sandpit. Same number of mice served as negative control. After 31 days 

mice were sacrificed. Blood serum was examined for presence of anti-Toxocara IgG antibodies

by ELISA method. Number of larvae from brain, liver and muscles was counted. Examination 

of the brain was performed according to Cho et al. [7]. Liver was digested with artificial gastric 

juice (0.5% of 1:10 000 pepsin+ 0.7% of HCl; pH 1.5) for 4 hours while agitated. After 

centrifugation the sediment was observed under stereomicroscope and the number of larvae was 

counted. Muscles were examined according to the method describe by Jin et al. [8].

Results

A total of 15 out of 36 sandpits (10 out of 30 parks) were found contaminated with eggs 

of Toxocara spp. Together, 303 eggs were recovered from all sandpits, with an average number 

of 20.2 eggs per contaminated sandpit. Recovered eggs were in different stage of development 

with 63.2% of eggs being fully embryonated. Fence or net around sandpit such as sheet for 
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covering the sandpit was not found to protect it from contamination with Toxocara eggs. Result 

of flotation method and PCR analysis of positive sandpits were shown in Table 1. No eggs were 

detected from any of 5 dog parks. The recovery rate of the flotation method used here was 

43.3% in total, and 65.2% for embryonated eggs and 11.6% for unembryonated eggs (data not 

shown)

Tab. 1: Result of flotation method and PCR analysis of positive sandpits.

Sandpit 
number

Protection 
of sandpit

Flotation- Toxocara PCR

Total number
of recovered 

eggs
Embryonated

Not 
embryonated

Number of 
eggs 

investigated
T.canis T.cati

Not 
determined 

(ND)

1 sheet 64 ND ND 13 0 7 6
2 no 8 7 1 8 0 7 1
3 no 2 2 0 2 0 0 2

4
net around 

sandpit
5 5 0 3 0 3 0

5 no 52 52 0 11 0 9 2
6 no 33 33 0 12 0 5 7
7 net 33 33 0 12 0 11 1
8 fence 10 8 2 7 0 3 4
9 no 2 1 1 2 0 2 0

10 no 1 0 1 1 0 1 0
11 no 1 1 0 1 0 1 0
12 no 3 2 1 3 0 3 0
13 sheet 62 3 59 28 0 16 12
14 sheet 26 4 22 11 0 5 6
15 fence 1 0 1 1 0 0 1

Total 303 151 88 115 0 73 42

Next we examined 115 eggs originating from all 15 infected sandpits by PCR analysis. 

The reaction was preformed two times- once with T.canis specific primers and second time with 

T.cati specific primers. The result showed that 73 eggs were confirmed as T.cati while any of 

eggs was confirmed to belong to T.canis species (Table 1).

Tab. 2: Number of recovered larvae from mice infected with eggs of Toxocara spp. obtained from heavy 
contaminated sandpit.

Brain Liver Muscles Total

Infected mouse No.1 0 1 3 4

Infected mouse No.2 0 5 7 12

In both mice, infected with eggs of Toxocara spp. obtained from heavy contaminated 

sandpit, the infection was confirmed not only by elevated level of IgG antibodies to larval 
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excretory- secretory antigen of Toxocara spp. (data not shown), but also by recovery of larvae 

from mice organs. Number of larvae recovered from brain, liver and muscles of infected mice 

was shown in Table 2. 

Discussion

Many reports concerning contamination of sandpits with eggs of Toxocara spp. have 

been documented in Japan so as worldwide. Abe and Yasukawa [3] examined 40 sandpits in 

Osaka, Japan with a contamination rate 75%. Four out of 107 sandpits in Sapporo, Japan were 

found Toxocara spp. positive [9]. In Bratislava, Slovakia 17 out of 63 sandpits were 

contaminated with eggs of Toxocara spp. [10]. In this study, we detected eggs of Toxocara spp. 

in 41.7% of children sandpits in Tokyo, Japan. All examined dog parks were Toxocara free. 

This can be explained with obeying prevention rules, such as deworming of dogs and removing 

dog feces, by dog owners. Furthermore no feces deposits were found in any of dog park 

examined.

The number of eggs recovered from sandpits varies. In Sapporo, Japan 22 eggs were 

recovered from 4 sandpits and all of them were embryonated [9]. In Osaka 1- 2300 eggs were 

found per positive sandpit. Although the stage of development was not observed in details, most 

eggs were embryonated [3]. Here, we recovered in average 20.2 Toxocara spp. eggs per 

contaminated sandpit with 63.2% of embryonated eggs.

Most of reports on prevalence of Toxocara eggs in environment did not distinguish 

between T.cati and T.canis [3, 11]. According to Uga et al. [12] morphological identification of 

Toxocara canis and T. cati eggs on the base of egg size was not helpful in the differentiation of 

these species, because approximately 90% of them were of similar size. Differentiation based 

on eggs surface structures was more useful, however, differences were not absolute, as 16% of 

T. canis and 29% of T. cati eggs showed surface pitting that was uncharacteristic of their 

species. More reliable for distinguishing between T.cati and T.canis are molecular methods [13, 

14]. In present study we used PCR method to identify which species of Toxocara is more 

prevalent in the environment. We found that cats, not dogs, are responsible for the 

contamination of sandpits in Tokyo.

There are no reports on the infectious potential of eggs recovered from sandpits. Here, 

we could confirm the infection of mice after being inoculated with eggs from heavy 

contaminated sandpit.
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Summary

In the present study, we found that sandpits in Tokyo are heavy contaminated with eggs 

of Toxocara spp., however, none of dog park was contaminated. By PCR method we identified

that eggs recovered from sandpits were originating from cats. The eggs were confirmed to be 

able to cause infection in experimentally infected mice. 
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Introduction and objectives

The availability of complete bacterial genome sequences has provided a wealth of 

information on the molecular structure and organization of a myriad of genes and ORFs whose 

functions are poorly understood. A systematic mutational analysis of genes in their normal 

location can provide significant insight into their function. Using recombinant DNA techniques it 

has become possible to create mutations in vitro, which subsequently may be introduced into     

E. coli chromosome. 

There are several methods to introduce a mutant sequence synthesized in vitro into the     

E. coli chromosome. The two main previously established methods are the ‘in-out’ method and 

the ‘linear fragment’ method. In the ‘in-out’ method, [3, 4] a mutant sequence is introduced into 

the cell on a multicopy circular plasmid. A Rec mediated single homologous crossover results in 

cointegration of the whole circle into the genome at the target site with the plasmid vector 

between a wild type and mutant copy of the target sequence (‘in’). The cointegrate is resolved by 

a second single crossover (‘out’). When in and out crossovers span the mutant site, the desired 

mutation is transferred to the genome. The ‘linear fragment method’ [2, 5], utilizes the Red 

recombination system encoded by bacteriophage lambda genes gam, bet and exo which operates 

on linear DNA. Electroporation is used to introduce a linear DNA fragment carrying the 

synthesized mutation directly into the cell where Red favors double crossover events in the 

progeny since a single crossover would result in a chromosome break. Incorporation of the 

mutation into the chromosome occurs where the double crossover spans the mutant site. 

Here we present the ‘in-out’ gene replacement method. Phenotypic screens, Southern 

analyses or PCR analysis are then used to identify the replaced allele. The key to this procedure

involves the use of vectors that cannot replicate under conditions used for selection of the 

cointegrate. Examples of such vectors for E. coli include ColE1-derived plasmids, which do not 
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replicate in polA mutants [8] a temperature-sensitive pSC101 replicon [3], and a phagemid-based 

vector [9]. In this work we describe the construction of E. coli strain with aroA CP4 deletion 

mutant, and construction of a vector that appears to express aroA CP4 deletant gene (aroA∆50). 

We used pMAK705 vector (5.6 kb), which has a temperature-sensitive origin of replication 

providing resistance to chloramphenicol. This allowed selection of cells with a plasmid integrated 

into the host chromosome, using chloramphenicol resistance at the non-permissive temperature of 

44°C. 

Materials and methods

1. Bacterial strains and plasmids: The strains used in this study are E. coli wt12 –

gyrA96, ApR, TcR, RifR, EryR [8], MC4100 – araD139, ∆(argF lac)U169, rpsL150, relA1, 

flbB5301, deoC1, ptsF25, rbsR , ER2799-∆aroA, gln- [1] were used in all our experiments. The 

plasmids used were pMAK705 [3], pKK∆50-Cm – deletion mutant in aroA CP4 gene in 

expression vector pKK233-2 (deletion 52bp), CmR, and pMAK∆50 (this study). Cells were 

grown in Luria (L) broth. For solid medium 1.6% agar was added.

2. DNA techniques: Restriction endonucleases HindIII and BamHI, T4 DNA ligase 

(Gene Craft, Germany) and PCR kit (Promega) were used according to the specifications of the 

manufacturer. E. coli chromosomal DNA and Plasmid DNA was isolated by Qiagen kit. Isolation 

of restriction fragments for subsequent cloning was accomplished by elution from 1% agarose gel 

(SBS agarose) and purified by Qiagen gel extraction kit. 

3. pMAK∆50 vector construction: pKK∆50 plasmid was digested with HindIII and 

BamHI restriction enzymes resulting in aroA∆50  fragment (Fig. 2a). This fragment cloned in the 

HindIII-BamHI site of polylinker of pMAK705 resulting in the recombinant vector pMAK∆50 

(Fig. 2b).

4. Electroporation: Electro-competent E. coli cells were obtained by washing 

exponentially growing cells three times with ice-cold distilled H2O and concentrating 300-fold 

with 10% glycerol. Electroporation was carried out in 0.2-cm electroporation cuvettes using a 

BioRad GenePulser II set to the following parameters: 200 Ω, 25 µF and 2.5 kV. Shocked cells 

were diluted 3-fold in LB, incubated for 1 h at 30°C with aeration and subsequently plated on 

appropriate media.

5. Gene replacement: pMAK705 plasmids carrying a mutant allele were delivered into 
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the target cell by electroporation. Cells were spread on LB plates supplemented with an 

appropriate antibiotic (LBAb) and incubated at 28°C overnight. Several colonies were then 

picked and restreaked on LBAb plates and incubated at 44°C overnight. Typically many large 

colonies are formed over the background of small colonies. These large colonies carry the 

plasmid inserted into the chromosome; however, at this point usually the colonies contain cells 

harboring unintegrated plasmids as well. To obtain cells that are cured of the free plasmid, a few 

large colonies are picked individually, restreaked on LBAb plates and grown at 28°C overnight. 

This cycle is performed for three rounds. Colonies should be uniform in size this time, and finally 

the site of insertion can be verified by PCR using an appropriate primer pair.

6. Isolation of plasmid-chromosome cointegrates: The aroA CP4 deletion mutant was 

cloned into pMAK705 which has temperature sensitive replicon. The plasmid replicates at 28°C 

but not at 44°C. We used 44°C as the nonpermissive temperature for temperature sensitive 

mutations. The transformed cells from 28°C were inoculated onto prewarmed chloromphenicol 

plates at 44°C. This cycle is performed for three rounds.

7. Identification of resolution products and chromosomal integration target gene:

When the plasmid is integrated into the chromosome, replication from the plasmid origin is 

deleterious to the cell. Accordingly, when the cointegrates identified at 44°C were subsequently 

grown at 28°C, the permissive temperature for replication of the plasmid, a second recombination 

event occurred, regenerating free plasmid in the cell. Individual colonies from the 44°C plates 

were inoculated onto plates containing chloromphenicol and grown at 28°C overnight. Three 

more such cycles were carried out. Finally the colonies that were grown at 44°C no longer had 

plasmid DNA integrated into the chromosome. At last the chromosomal DNA was isolated from 

the cells grown at 28°C. PCR amplification of aroA∆50 was carried out to find out whether the 

aroA∆50 being integrated into the chromosomal DNA using the primers:

For2 (GACGCCATGGCTCACGGGTGCAAGCAGCCGTCC) and

Rev2 (GCCAAGCTTCATCAAGCAGCCTTAGTGTCGGAGA).

Results and discussion

Temperature-sensitive mutants of pSC101 have proven to be valuable tools for genetic 

manipulation in E. coli. For example, thermosensitive pSC101 derivatives have been used for 

gene disruption and allelic exchange with the bacterial chromosome [4]. Despite the proven value 
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of thermosensitive pSC101-derivative vectors most were constructed for specialized uses and are 

not well suited for use as cloning vectors. In general, these plasmids lack many characteristics 

usually associated with versatile cloning vectors such as the availability of a variety of unique 

restriction enzyme recognition sites, a convenient means of screening for recombinant plasmids, 

and the option to use different antibiotic selections [6].

Fig. 1: Pathway for replacement of a chromosomal segment with an altered segment (Gutterson and Koshland, 1983) 

In our studies we used pMAK705 plasmid which is thermosensitive and cloning in this 

was cumbersome. A number of genetic techniques require a plasmid vector with an origin of 

replication (ori) that is conditionally active; i.e., the plasmid fails to replicate under 

nonpermissive growth conditions. Growth under nonpermissive conditions results in plasmid 

elimination or chromosomal integration at regions of significant DNA homology. To confirm that 

the chloromphenicol deletion-insertion construct of the aroA gene had been transferred to the 

chromosome, chromosomal DNA was isolated from the strains and subjected to PCR analysis 

with proper primers to amplify the mutant target gene.
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Fig. 2a: Restriction digestion of pKK∆50 and pMAK705 with BamH1 and HindIII. Lane 1 ladder; Lane 2-4 
digestion of pKK∆50; lane 5-8 digestion of pMAK705 Fig. 2b: Lane 1- pMAK705 plasmid; lane-2 pMAK∆50 
recombinant Fig. 2c: Lane 1-Ladder (80-1031bp); Lane 2- PCR amplification of aroA∆50 from pMAK∆50 
recombinant

Construction of a bacterial mutant by using recombinant plasmid sequences altered in 

vitro involves three steps (Fig 1): (i) integration of a plasmid into the host chromosome via 

recombination; (ii) resolution of the plasmid from the host chromosome, leaving the altered 

sequence in the chromosome but removing the wild-type gene; and (iii) detection of the resulting 

mutant. In the first step, a plasmid carrying the altered sequence and the genes for 

chloromphenicol resistance is introduced into E. coli wt-12 and ER2799 strains. Since the 

plasmid cannot replicate in the cytoplasm at 44°C, chloromphenicol-resistant transformants will 

have plasmid integrated into the chromosome. In the second step, a plasmid integrate is grown at 

28°C the permissive temperature for replication of the plasmid, a second recombination occurred, 

regenerating free plasmid in the cell. In the third step, screening for the new mutant can be 

carried out either phenotypically or by characterization of the chromosomal DNA using Southern 

hybridization analysis. In our case the mutant gene integrated into chromosome is being 

amplified by using the appropriate primers.

Summary

In this study we have described construction of E. coli strain by recombination between 

the chromosome and the plasmid carrying a mutant gene (aroA∆50) and the plasmid segregation 
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allowing the simple and efficient isolation of mutants via a selection for the aroA∆50 in the (now 

chromosomal) mutant gene. We have used a thermosensitive integration vector pMAK705 to 

facilitate the gene replacement. E. coli mutants were constructed carrying a aroA∆50 CP4 gene

using phenotypic selection. This strain with chromosomal integrated aroA deletant will be used 

for the study of horizontal gene transfer (HGT) in the future work. 
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Úvod a formulácia cieľa

V mestách sa nemalá pozornosť venuje zeleni s cieľom zlepšiť životné prostredie. 

Vhodné, voľné priestranstvá sa využívajú na zakladanie parkov, v ktorých sa na výsadbu 

používajú práve ruže. Patria medzi najkrajšie a najrozšírenejšie okrasné kry. Na svete sa 

pestuje viac ako 30 000 stále zelených, opadavých, krovitých, ale aj ťahavých foriem.

Mestské prostredie má však rôznorodú parazitickú mykoflóru, ktorá nepriaznivo vplýva na 

rast a vývin ruží. Škodlivosť parazitických húb na asimilačných orgánoch ruží treba 

posudzovať z viacerých hľadísk. V dôsledku vzniku infekcie dochádza k vytvoreniu 

súvislého povlaku mycélia, plodničiek, práchnivých kôpok hrdzí a rôznych nekrotických 

škvŕn  na listoch. Znižuje sa tak asimilačná plocha listov, dochádza k predčasnej defoliácii 

čím sa ovplyvňuje rast a vývin. Na ich vývin nepriaznivo vplývajú aj tvrdé a málo 

prevzdušnené pôdy, výfukové plyny z motorových vozidiel, prach, priemyselné exhaláty 

a pod. Smog obsahuje látky, ktoré spôsobujú vznik chlorotických škvŕn na listoch, čím sa 

znižuje estetická hodnota. Vplyvom fyzikálnych účinkov imisií sa narúšajú fyziologické 

činnosti listov, znižuje sa ich odolnosť voči chorobám a škodcom [1].

Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť parazitickú mykoflóru ruží v mestskom prostredí, 

porovnať frekvenciu výskytu a škodlivosť hubových chorôb ruží v závislosti od typu funkčnej

zelene v meste Nitra. U vybraných druhov stanoviť biológiu pôvodcov ochorenia.

Materiál a metódy

V rámci výskumu bola prehliadaná zeleň mesta Nitry a hodnotené ruže vzhľadom na 

ich zdravotný stav. Zdravotný stav ruží v priebehu vegetačného obdobia bol hodnotený 1x do 

týždňa. Základnou metódou bola inventarizácia výskytu parazitických húb na nadzemných 

častiach ruží. Prítomnosť patogénov v teréne sa hodnotila na základe morfologických zmien 

vegetatívnych a generatívnych častí hostiteľskej rastliny. Na napadnutých kroch sa sledovala:
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 zmena farby a veľkosti listov,

 farebné zmeny na kmienku a konároch,

 tvorba a prítomnosť nádorových zdurenín, 

 prítomnosť mycélia parazitických húb, 

 prítomnosť reprodukčných orgánov parazitických húb. 

Z každého stanovišťa, kde sa vyskytli príznaky poškodenia a infekcie krov 

parazitickými hubami, boli odobrané vzorky (listy, výhony, kvety a plody ) na laboratórne 

vyšetrenie. Pôvodcovia poškodenia rastlín v laboratórnych podmienkach boli diagnostikovaní

mikroskopicky. Preparáty boli pozorované a vyhodnocované pomocou binokulárneho 

svetelného mikroskopu Olympus BX 51. Rozmery spór boli stanovené na základe merania 

veľkosti 3 x 30 spór. Veľkosť spór bola určená pomocou programu Quick PHOTO MICRO 

2.2 pri 200 a 400 násobnom zväčšení. Výsledky boli zdokumentované mikroskopickými

snímkami fotoaparátom Olympus SP350. V prípade, ak reprodukčné orgány húb ešte neboli 

zrelé, dopestovanie prebehlo vo vlhkých komôrkach. Vo vlhkom prostredí sa z plodníc 

mikroskopických húb začali uvoľňovať spóry po 24 hodinách prípadne neskôr podľa stupňa 

zrelosti plodníc.

Výsledky a diskusia

Na sledovaných lokalitách boli Marssonina rosae (Lib.) Diet. a Phragmidium sp. 

identifikované ako najčastejšie sa vyskytujúce patogény. Zo sledovaných zmien sa na listoch 

prejavila zmeny farby, prítomnosť mycélia a reprodukčných orgánov parazitických húb. Prvé 

príznaky napadnutia hubou Phragmidium sp. boli pozorované začiatkom mája. Na vrchnej 

strane listov sa tvoria výrazné žlté škvrny, ktoré predstavujú jarné spóry- aecídiospóry, 

usporiadané v typických pohárikovitých útvaroch. Aecídiospóry sú hladké, jednobunkové, 

nepravidelné, okrúhle, svetlohnedé. Krátko po olistení konárov sa na spodnej strane listov 

tvoria do hneda sfarbené práchnivé kôpky letných spór- urediospór, ktoré sa vyskytujú od 

polovice mája do polovice júna. Urediospóry sú okrúhle až mierne podlhovasté,

jednobunkové, ostnaté a tmavšie sfarbené. Súčasne s nimi sa na listoch objavujú aj 

tmavohnedé až čierne kôpky zimných spór – teliospór, ktoré na napadnutých listoch 

prezimujú a na jar spôsobujú primárnu infekciu. Teliospóry sú 4-7 bunkové, tmavohnedé 

s dlhou stopkou, bunky sú od seba oddelené priehradkou (Obr. 1). Na sledovaných lokalitách 

boli zistené rozmery urediospór a teliospór (Tab. 1, Tab. 2), ktoré budú slúžiť na presnejšiu 
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identifikáciu jednotlivých druhov rodu Phragmidium. Výsledky budú v budúcnosti 

vyhodnotené štatisticky, nakoľko prebieha spracovanie údajov v rámci diplomovej práce.

Prvé príznaky napadnutia hubou Marssonina rosae sa objavujú koncom júna 

a začiatkom júla. V dôsledku parazitizmu sa na listoch tvoria okrúhle, na okrajoch lúčovito

rozstrapkané škvrny (Obr. 2). Na povrchu škvŕn sa vytvárajú tmavé hýfy s čiernymi 

plodničkami (acervulmi), v ktorých sú dvojbunkové, hyalinné, elipsovité až podlhovasté 

konídie.

Tab. 1: Rozmery letných spór (urediospór) Phragmidium sp., číselné údaje pri dĺžke a šírke v danom poradí: 1. 
0,05 percentil,  2. priemer- smerodajná odchýlka, 3. priemer, 4. priemer + smerodajná odchýlka, 5. 0,95 
percentil 

Lokalita dĺžka (μm) šírka (μm)

Čermáň (21-)22,5-26,8- 31,2(-34) (12,3-)14,8-18,2-21,6(-23,8)

Levická (21,7-)21,9-25,3-28,6(-31) (14-)15,3-17,8-20,2(-20,3)

Nábrežie mládeže (17,4-)20,4-25,4-30,3(-34,2) (14,6-)16,4-19,4-22,5(-24)

Párovce (20,8-)23,4-27,6-31,8(-33.4) (12,9-)13,7-17,7-21,8(-25,1)

Sihoť (16-)19,4-23,4-27,3(-29,1) (12-)14,3-16,6-19(-20,1)

PKO (20,3-)20,7-23,8-26,9(-27,5) (14,8-)15,9-18,8-21,8(-21,8)

Park 2008 (22-)24,1-28,1-32,1(-33) (16-)17,4-20,4-23,4(-25)

Párovce 2008 (21-)21,3-27,1-32,9(-36,6) (19-)18,4-24-29,6(-37,4)
Levická 2008 (26-)26,7-30,1-33,4(-36,6) (21,5)23,1-26,4-29,8(31)

Tab. 2: Rozmery zimných spór ( teliospór) Phragmidium sp., číselné údaje pri dĺžke a šírke v danom poradí: 1. 
0,05 percentil,  2. priemer- smerodajná odchýlka, 3. priemer, 4. priemer + smerodajná odchýlka, 5. 0,95 
percentil 

Lokality dĺžka   (μm) šírka   (μm)
počet 
buniek

Čermáň (57,9-)63-74,1-85,1(-93,6) (27-)27,7-29,4-31(-32) 5-7
Levická (68,5-)73,1-81,6-90,1(96,6) (25-)26,1-28,1-30,1(-31) 5-7
Nábrežie mládeže (64,9-)74,1-84,9-95,7(-100,5) (27-)28-30,2-32,4(-34) 5-7
Párovce (65,5-)72,2-85,8-99,4(-105,6) (25-)24,6-29,9-35,2(-33) 5-7
PKO (83,4-)91,1-103,2-115,5(-119,7) (31,5-)33-35,5-38,2(-40) 5-7
Sihoť (76,4-)84,6-92,8-101(-105,6) (30,5-)31,3-33,2-35,2(-36) 6-8
Levická 2008 (71,5-)83,8-99,8-115,9(-128,6) (31-32,4-35,8-39,2(-41) 4-7
park 2008 (82-)85,4-98,4-111,5(-124) (29-)31,5-35,4-39,2(-42,6) 4-7
Párovce 2008 (66,5-)77,6-89,6-101,7(-108) (25,5-)28,1-31,4-34,8(36,6) 4-6
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Obr. 1: Teliospóry Phragmidium sp. Obr. 2: Prejavy čiernej škvrnitosti spôsobené hubou

Marssonina rosae na liste Rosa sp.

Dosiahnuté výsledky prispievajú k riešeniu otázky týkajúcej sa zdravotného stavu ruží, 

ktoré sú významnou súčasťou parkovej zelene a teda i mestského prostredia. Na základe 

doterajšieho terénneho a následného laboratórneho výskumu je možné konštatovať, že na 

sledovaných lokalitách sa vyskytovali huby Phragmidium sp, a Marssonina rosae. Na ružiach 

bolo vo všeobecnosti zaznamenaných 9 rôznych druhov hrdzí z rodu Phragmidium [3] a štyri 

z nich sú doteraz popísané v sekcii Caninae v Európe [2, 6]. Najrozšírenejšie druhy z nich sú 

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht. a Phragmidium tuberculatum Mull., zatiaľ čo 

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae (Rabh.) Diet. je menej rozšírená a Phragmidium 

fusiforme Schroet je predovšetkým vysokohorský druh [2, 6]. Rozmery zimných a letných 

spór (Tab. 1, Tab. 2) sú v jednotlivých vzorkách odlišné. Ak sa porovnávajú 

najfrekventovanejšie rozmery, ktoré sa v priemernej vzorke vyskytujú, rozdiely sú medzi 

nameranými hodnotami väčšie. Namerané hodnoty sa približujú hodnotám uvedeným 

v literatúre, najväčšie odchýlky sú v údajoch o dĺžke [5]. Medzi veľmi škodlivé druhy bola 

zaradená aj huba Marssonina rosae. Rozmery konídií sa pohybujú od 6-7 x 22-25 μm [4]. 

Záver

Na základe dosiahnutých výsledkov a v súlade s výsledkami ostatných autorov je 

možné konštatovať, že komplexná ochrana ruží musí obsahovať okrem pestovateľských 

zásahov aj ochranu proti hubovým chorobám. Ochrana rastlín sa musí zamerať na včasné 

ničenie vývinových štádií patogénnych húb. V niektorých prípadoch je postačujúca 

mechanická ochrana (pálenie a zber napadnutého lístia) ak je vhodne doplnená chemickou 
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ochranou. V záujme ochrany životného prostredia treba chemickú ochranu aplikovať tak aby 

sa zabránilo vzniku primárnej infekcie. Záverom možno konštatovať, že vzhľadom na častý

výskyt fytopatogénnych húb na ružiach vo všetkých typoch funkčnej zelene treba aj 

v mestskom prostredí venovať značnú pozornosť zdravotnému stavu tejto dekoratívnej 

dreviny. 
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Úvod a formulácia cieľa

Amylolytické enzýmy patria ku glykozidovým hydrolázam (GH), ktorých klasifikácia 

do GH rodín bola založená na sekvenčnej podobnosti [1]. V súčasnosti je známych viac ako 

110 rodín GH v systéme CAZy (Carbohydrate-Active enZymes; http://www.cazy.org/) [2]. 

Enzýmy nie sú v GH rodine zoradené podľa ich EC čísel (špecificít), ale podľa kritérií 

zohľadňujúcich ich evolúciu, t.j. podobnosť v primárnych a terciárnych štruktúrach, reakčných

mechanizmoch a katalytických mašinériách [1]. -Amylázy (EC 3.2.1.1) sú klasifikované 

v rodinách GH13 a GH57 [2, 3].

Z hľadiska evolúcie bola pozorovaná zaujímavá blízka príbuznosť medzi -amylázami 

z rodiny GH13 z rastlín a archaebaktérií, odrážajúca podobnosti v ich aminokyselinových 

sekvenciách [4]. Keďže tieto dve skupiny -amyláz sa výrazne líšia svojou termostabilitou

(okolo 50°C), archaeálne -amylázy sú atraktívne pre štúdie zamerané na objasnenie 

sekvenčných a štrukturálnych faktorov, zodpovedných za zvýšenú proteínovú termostabilitu.

Jedným zo známych producentov archaeálnych -amyláz je extrémne termofilná

archaebaktéria Thermococcus hydrothermalis, ktorá optimálne rastie pri 85°C a pH 6,0 [5]. Je 

to producent viacerých amylolytických enzýmov [6, 7], napr. -amylázy [8], amylopululanázy 

[9], -glukozidázy [10]. Napriek tomu, že -amyláza z T. hydrothermalis bola klonovaná 

a bola charakterizovaná jej molekulárna hmotnosť, ako aj jej teplotné a pH optimá [8], štúdie 

zamerané na potenciálnu priemyselnú aplikáciu tejto -amylázy sú stále v začiatkoch [11].

Cieľom tejto práce bolo biochemicky charakterizovať rekombinantnú α-amylázu 

z Thermococcus hydrothermalis AL662 (reklonovanú v Escherichia coli) a jej bodový mutant

Y39I (pripravený cielenou mutagenézou) a obidve -amylázy porovnať.
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Materiál a metódy

Enzým. -Amyláza z T. hydrothermalis - divý typ a mutant Y39I. Vzorky -amylázy 

boli pripravené na Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

Substrát. Leulierov škrob (Lachema, CZ).

Roztoky. 1% škrobový roztok (pH 5,5); 1% roztok kyseliny 3,5-dinitrosalicylovej

(DNS).

Stanovenie aktivity -amylázy. Aktivita -amylázy bola stanovovaná modifikovanou 

Bernfeldovou metódou [12]. Roztok -amylázy (0,25 ml, 85°C) bolo pridaných k 0,25 ml 1% 

škrobovej suspenzie (85°C). Po 3 min inkubácii bola reakcia zastavená prídavkom 0,5 ml 

roztoku DNS. Po 5 min povarení a následnom ochladení sa pridalo 5 ml destilovanej vody a 

zmerala sa absorbancia pri 540 nm oproti slepému pokusu. Z hodnoty absorbancie sa 

vypočítala koncentrácia maltózy z rovnice A540 = - 0,01014 + 0,14289 . c maltózy (získanej 

z kalibračnej čiary; korelačný koeficient: 0,99962 [12]) a podľa definície 1 U aktivity sa 

vypočítala aktivita -amylázy.

1 U katalyzuje uvoľnenie 1 mol redukujúcich skupín (určené DNS) z rozpustného 

škrobu za 1 minútu pri 85°C, pH 5,5, počítaných ako maltóza (1,08 mg za 3 min). Obsah 

proteínov vo vzorke -amylázy bol stanovený Lowryho metódou.

Stanovenie teplotného a pH optima -amylázy. Teplotné optimum sme stanovovali 

v intervale 40-95°C (s krokom 5°C). Pri stanovení pH optima sme pracovali v rozsahu pH 

5,0-7,0, konkrétne pri 5,0; 5,2; 5,5; 5,7, 6,0; 6,5 a 7,0. Na úpravu pH substrátu a enzýmu sme 

použili tlmivé roztoky Na2HPO4 (0,066 M) a K2HPO4 (0,066 M). Aktivitu -amylázy sme 

stanovovali podľa vyššie uvedeného postupu - pre Topt pri pH 5,5 a pre pHopt pri teplote 

optimálnej pre aktivitu vzorky (divý typ pri 85°C, mutant Y39I pri 80°C).

Meranie termoinaktivácií -amylázy. Termostabilita bola testovaná pri teplotách 80, 

85, 90 a 100°C (pH 5,5). Vzorka (100 l) sa pridala k 9,9 ml pufru (pH 5,5; teplota 80, 85, 90 

a 100°C) a v časových intervaloch 5, 10, 20, 40 a 60 min sa odobralo 250 l a stanovila sa 

aktivita -amylázy (divý typ pri 85°C, mutant Y39I pri 80°C).

Všetky experimenty boli vykonané v troch opakovaniach.

Výsledky a diskusia

Stanovenie špecifickej aktivity -amylázy. Špecifickú aktivitu vzoriek sme

stanovovali pri teplote 85°C a pH 5,5 (Tab. 1).
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Tab.1: Špecifická aktivita -amylázy.

Vzorka Aktivita [U/ml] Obsah proteínov [mg/ml] Špecifická aktivita [U/mg]

Divý typ (WT) 42,51 ± 1,33 4,63 ± 2,6 9,17 ± 0,13

Mutant Y39I 33,27 ± 1,55 3,20 ± 1,9 10,39 ± 0,15

Teplotné a pH optimum -amylázy. Keďže príprava mutanta -amylázy Y39I bola 

zameraná na zistenie miesta v jej sekvencii, ktoré by mohlo prispievať k jej termostabilite, 

v prvej časti experimentálnej práce sme zisťovali a porovnávali teplotné optimum testovaných

vzoriek. Interval teplôt bol zvolený od 40 do 95°C. Z výsledkov (obr. 1a) vyplýva, že 

nemutovaná rekombinantná -amyláza má teplotné optimum pri 85°C, rovnako ako 

originálny enzým [8], kým pre mutant Y39I došlo k poklesu o 5°C. Navyše, mutovaná -

amyláza vykazovala v porovnaní s divým typom vyššiu aktivitu pri nižších teplotách až do 

svojho teplotného optima (obr. 1a).

Obr. 1: Teplotné (a) a pH (b) optimum -amylázy. Teplotné optimum pri pH 5,5 a pH optimum pri teplote 85°C
(divý typ, WT) a 80°C (mutant Y39I).

V druhej časti experimentálnej práce sme sa zamerali na zistenie pH optimálneho pre 

aktivitu testovaných vzoriek -amylázy. Aktivita bola meraná pri pH 5,2; 5,5; 5,7; 6,0; 6,5 

a 7,0, pričom pre divý typ boli stanovenia robené pri teplote 85°C (optimálna pre aktivitu) a 

pre mutant Y39I pri teplote 80°C (optimálna pre aktivitu). Z výsledkov (obr. 1b) vyplýva, že

optimálne pH pre aktivitu nemutovanej α-amylázy aj jej mutant Y39I je pH 5,5, rovnako ako 

pre originálny enzým [8]. Je zaujímavé, že mutovaná α-amyláza mala vyššiu aktivitu ako divý 

typ pri hodnotách pH v blízkosti hodnoty pHopt (obr. 1b).

Meranie termoinaktivácií -amylázy. V tejto časti práce sme sledovali relatívnu

zvyškovú špecifickú aktivitu -amylázových vzoriek počas ich 1-hodinovej inkubácie pri 80, 
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85, 90 a 100°C. Aktivitu sme stanovovali pri teplote 85°C (divý typ), resp. 80°C (mutant

Y39I) a pH 5,5. Zistili sme, že aj pre divý typ, aj pre mutant dochádzalo pri všetkých 

testovaných teplotách k postupným stratám aktivity, avšak pre mutant Y39I -amylázy boli 

tieto straty výraznejšie.
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Obr. 2: Závislosť relatívnej zvyškovej špecifickej aktivity -amylázy od času denaturácie pri 100°C.

Z porovnania termostability divého typu -amylázy a jej mutantu Y39I pre denaturáciu 

pri 100°C (obr. 2) je zrejmé, že u mutantnej -amylázy Y39I došlo k poklesu termostability:

konkrétne po 1-hodinovej inkubácii pre divý typ bola strata špecifickej aktivity len 13%, kým 

pre mutant Y39I bol pokles špecifickej aktivity až o 27%. Mutácia teda spôsobila väčší pokles 

aktivity u vzorky mutanta Y39I.

Lim a kol. [13] študovali termostabilitu homologickej archaebakteriálnej -amylázy 

z taxonomicky blízkeho producenta Thermococcus onnurineus, ktorej divý typ obsahuje 

substitúcie v pozíciách zodpovedných za väzbu zinku [14], čo má za následok jej zníženú 

termostabilitu. V porovnaní s nami študovanou -amylázou z T. hydrothermalis (obr. 2), ktorá

má zvyšky viažuce zinok konzervované, -amyláza z T. onnurineus stráca polovicu svojej 

aktivity pri 90°C už po 10 min, ale mutáciami obnovujúcimi zinok-viažuce miesto bola jej 

termostabilita zvýšená [13].

Z príbuzných termostabilných -amyláz je s ohľadom na účinok bodových mutácií 

pravdepodobne najlepšie preštudovaná bakteriálna -amyláza z Bacillus licheniformis [15]. 

Bolo preskúmaných 29 pozícií v tejto -amyláze, pričom ako najvýznamnejšie pre ďalšie 

zvýšenie termostability boli nájdené aminokyselinové zvyšky His133 a Ala209 a ich mutanty

H133I a A209V [16].

Napriek faktu, že archaeálne a rastlinné -amylázy sú na evolučnom strome 

umiestnené na priľahlých vetvách [4], stále si zachovávajú svoju vlastnú originalitu. Pozícia 
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-amylázy z B. licheniformis v ich susedstve naznačuje, že aminokyselinové zvyšky spoločné 

pre -amylázy z B. licheniformis, archaebaktérií a rastlín môžu byť vhodnými kandidátmi pre 

ďalšie mutagenézy a štúdie zamerané na objasňovanie vzťahov medzi štruktúrou a funkciou 

-amyláz.

Záver

Teplotné optimum pre mutant Y39I -amylázy z T. hydrothermalis bolo 80°C (t.j. 

o 5°C nižšie ako pre divý typ), pričom v porovnaní s nemutovanou -amylázou dosahoval

vyššiu aktivitu pri nižších teplotách. Optimálna hodnota pH bola pri pH 5,5 pre divý typ aj pre 

mutant, pričom mutovaná -amyláza má v porovnaní s divým typom vyššiu aktivitu v širšom 

rozmedzí pH. Po hodinovej inkubácii pri 100°C došlo k poklesu špecifickej aktivity pre divý 

typ o 13%, kým pre mutant Y39I to bolo 27%, čo naznačuje, že pozícia Tyr39 prispieva 

k termostabilite -amylázy z T. hydrothermalis.
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Úvod a formulácia cieľa

DNA všetkých organizmov je neustále vystavená tlaku chemických, biologických 

a fyzikálnych faktorov. Indukujú v nej poškodenia, ktoré ak sa neopravia, ústia do génomovej 

instability [1].

Zamerali sme sa na štúdium alkylačných látok, ktoré patria do skupiny chemických 

mutagénov. Sú klasifikované ako mutagény a karcinogény uplatňujúce sa v liečbe rakoviny 

[2] a produkuje ich aj priemysel. Ich funkcia spočíva v naviazaní alkylovej skupiny na DNA, 

kde bránia replikácii a transkripcii tak v nádorových, ako aj v normálnych bunkách [3].

Na hodnotenie poškodenia DNA existuje viacero metód. Patrí k nim aj kométový test

– jednobunková gélová elektroforéza [4]. Dá sa aplikovať na rôzne typy modelových 

organizmov: riasy, kvasinky, živočíchy, rastliny a ľudské bunky.

Princíp tejto metódy spočíva v izolácií buniek a ich ukotvení na podložné sklíčka. 

Nasleduje ovplyvňovanie agensom, odvíjanie (v neutrálnych alebo alkalických podmienkach) 

a elektroforéza. Počas nej putujú záporne nabité konce poškodenej DNA ku kladne nabitej 

anóde a vytvára sa útvar podobný kométe s charakteristickou hlavou a chvostom. 

Neutralizácia a farbenie nasledujú hneď po elektroforéze. Poškodenie DNA môžeme hodnotiť 

vizuálne alebo počítačovým programom. Z hľadiska pôsobenia agensu na organizmus, delíme 

kométový test na cellulárny (agens pôsobí na celý organizmus) a acellulárny variant (agens 

pôsobí na vyizolované jadrá).

V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie účinku alkylačného agensu etyl metán

sulfonátu (EMS) na Allium cepa počas acellulárneho variantu kométového testu. 

Materiál a metódy

Našim modelovým organizmom bola Allium cepa (žltá odroda) a účinok EMS sme 

skúmali na jej koreňoch. Kultivovali sme ju preto v odstatej vode približne 2 alebo 3 dni, kým 
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korene nedosiahli dĺžku 2 až 3 cm. Oxidačnému stresu sme zabránili prevzdušňovaním.

Jadrá z koreňov sme izolovali na ľade a použili sme na to 0,4 M roztok Tris. 

Izolácia jadier z rastlinného materiálu sa líši od živočíšnej či ľudskej bunky. Je to 

z dôvodu prítomnosti bunkovej steny, ktorú odstránime len tak, že vybrané rastlinné pletivá 

nakrájame mechanicky ostrou žiletkou [5].

100 μl pufru Tris s jadrami sme zmiešali so 100μl 1% agarózy s nízkou teplotou 

topenia. Následne sme 110 μl tejto suspenzie naniesli na podložné sklíčka a nechali stuhnúť. 

Na ňu sme naniesli ešte 100 μl 0,5% agarózy s nízkou teplotou topenia a nechali opäť 

stuhnúť.

Nasledovalo ovplyvňovanie príslušnými koncentráciami mutagénu EMS, ktoré trvalo 

1 hodinu pri 26°C. Prebiehalo v tme.

Po ňom prebiehalo 5 minút trvajúce odvíjanie a 10 minútová elektroforéza (230mA 

a 21V).

Podložné sklíčka s vyizolovanými jadrami sme následne neutralizovali 750 μl roztoku 

Tris. Tento krok sme opakovali 3-krát, po ňom nasledovalo premývanie chladnou 

destilovanou vodou. 

Na vizualizáciu jadier sme použili farbenie DNA viažucou farbičkou, etídium 

bromidom. Farbenie a odmývanie zvyškov fluorescenčnej farby trvalo rovnako, a to 5 minút. 

Výsledky sme hodnotili pomocou fluorescenčného mikroskopu.

Výsledky a diskusia

Podarilo sa nám optimalizovať podmienky acellulárneho variantu kométového testu na 

Allium cepa. Určili sme lineárnu závislosť medzi koncentráciou alkylačného mutagénu 

a rozsahom poškodenia DNA: s rastúcou koncentráciou EMS rástlo aj poškodenie DNA

v jadrách Allium cepa. 

Výsledky sme hodnotili počítačovým programom Comet Assay IV. Rozsah poškodení 

v kométach môžeme kvantifikovať pomocou rôznych parametrov. My sme si zvolili Tail 

moment, ktorý predstavuje percento DNA v chvoste × dĺžka chvosta kométy [6]. Výsledky 

sme naniesli do grafu (Obr. 1).
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Obr. 1: Graf znázorňuje rastúce poškodenie DNA s rastúcou koncentráciou EMS

Obr. 2: Vizuálne hodnotenie. So zvyšujúcou sa koncentráciou mutagénu stúpa poškodenie

Záver

Rastúce množstvo kontaminantov v prostredí vyvíja nátlak na vývoj nových 

screeningových testov. Patrí k nim aj kométový test, vyznačujúci sa citlivosťou, rýchlosťou a 

finančnou nenáročnosťou. Kométový test možno aplikovať na širokú skupinu modelových 

organizmov: rastliny, živočíchy, ľudské bunky. Rastliny predstavujú stabilné indikátory, na 

ktoré denne útočia polutanty rozptýlené v životnom prostredí a predstavujú excelentný in situ

environmentálny monitor [7].
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Oblasť pôsobenia kométového testu je veľmi široká: ľudský a environmentálny 

biomonitoring, klinická prax, genetická toxikológia.
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Úvod a formulácia cieľa

Jedným z množstva abiotických stresov, ktorým musia rastliny čeliť je toxická  úroveň 

ťažkých kovov (Cu, Cd, Ni, Pb, Zn) v pôde. V prirodzených podmienkach sa s toxicitou 

ťažkých kovov stretávame na pôdach, ktoré vznikli z hornín obsahujúcich rudy ťažkých 

kovov. Antropogénnymi zdrojmi ťažkých kovov sú doprava, ťažba a spracovanie rúd, 

energetika, elektronika (batérie), polygrafia, odpadové hospodárstvo, zdravotníctvo, aplikácia 

priemyselných hnojív a prípravkov na ochranu rastlín.

Symptómy toxicity kovov sa študovali v niekoľkých rastlinných systémoch a pri 

rôznych podmienkach. Pri týchto experimentoch je najčastejšie využívaným kovom kadmium. 

Viditeľnými príznakmi, ktoré sa objavujú po expozícii vysokým dávkam Cd sú inhibícia rastu 

a chloróza listov. Dochádza k narušeniu vodnej bilancie, inhibícii otvárania prieduchov, 

ovplyvneniu fotosyntetického aparátu a metabolických enzýmov [1, 2]

Rastlinné druhy hyperakumulujúce kovy sú adaptované na prostredie s extrémnym 

obsahom kovov. Sú schopné tolerovať a akumulovať vysoké koncentrácie kovov vo svojich 

nadzemných častiach. Jedným z približne 400 druhov hyperakumulátorov je aj druh peniažtek 

modrastý (Thlaspi caerulescens) z čeľade kapustovité (Brassicaceae).  Tento druh je schopný 

tolerovať toxickú úroveň zinku (Zn), kadmia (Cd) a niklu (Ni) v pôde a akumulovať veľké 

množstvo týchto kovov vo výhonku. Určité ekotypy T. caerulescens môžu akumulovať viac 

než 30000 ppm Zn a približne 10000 ppm Cd v biomase výhonku bez príznakov toxicity [3].

Existuje pomerne málo informácii o distribúcii ťažkých kovov v semenách 

hyperakumulujúcich druhov rastlín [4, 5]. Cieľom našej práce bolo porovnanie obsahu zinku 

vo vegetatívnych orgánoch a semenách hyperakumulátora Thlaspi caerulescens. Ďalej sme 

sledovali stavbu semena na ultraštrukturálnej úrovni a distribúciu prvkov v rôznych pletivách 

semena (testa, endosperm a mezofyl klíčnych listov).
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Materiál a metódy

Ako experimentálny materiál sme použili peniažtek modrastý (Thlaspi caerulescens).

Rastliny na začiatku fázy kvitnutia sme odobrali z haldy na lokalite Horná Roveň pri Banskej 

Štiavnici. Pokusné rastliny sme kultivovali v Hoaglandovom živnom roztoku s prídavkom 50 

μM ZnSO4.7H2O. Výsledné pH sme upravili na hodnotu 6.0 a roztok vymieňali každý 5. deň 

počas 8 týždňov. Kultivácia prebiehala za nasledovných podmienok: teplota 22°C/16°C 

(deň/noc), dĺžka fotoperiódy 16 hodín, relatívna vlhkosť vzduchu 70 %., osvetlenie 20000 

luxov. Priebežne sme zberali zrelé semená.

V sušine nadzemnej a podzemnej časti pokusných rastlín a v semenách sme metódou 

atómovej hmotnostnej spektrometrie (AAS) stanovili obsah Zn.

Príprava vzoriek pre svetelnú a transmisnú elektrónovú mikroskopiu (TEM) zahŕňala 

nasledovné kroky: zbavenie semien osemenia, fixácia, odvodnenie, presycovanie, zalievanie 

vzoriek do živicového zalievacieho média Spurr a príprava polotenkých rezov a utratenkých 

rezov. Polotenké rezy pre svetelnú mikroskopiu sme farbili toluidínovou modrou a bázickým 

fuchsínom. Ultratenké rezy pre TEM (okrem rezov pre mikroanalýzu) sme kontrastovali 

uranylacetátom a citranom olovnatým. Na rastrovaciu elektrónovú mikroskopiu (REM) sme 

použili intaktné a zafixované odvodnené prerezané semená nalepené na špeciálny držiak

a pokovené zlatom (pre mikroanalýzu nefixované a pouhlíkované).

Elektrónmikroskopické pozorovania a mikroanalýzu  sme uskutočnili na analytickom 

transmisnom elektrónovom mikroskope JEOL 2000FX a skenovacom elektrónovom 

mikroskope JEOL JXA 840A, ktoré boli vybavené EDX spektrometrom pre mikroanalýzu.

Výsledky a diskusia

Obsah zinku v jednotlivých častiach rastliny ukazuje Obr. 1. Najvyššiu koncentráciu

Zn sme zaznamenali v nadzemnej časti rastlín, v listoch a šešuliach. Naopak jeho množstvo 

v semenách je neporovnateľne nižšie než vo vegetatívnych orgánoch rastliny. Koncentrácia 

kovov v semenách je vo všeobecnosti nižšia než v iných častiach rastliny aj u ďalších  druhov

tolerujúcich kovy [4, 5]. Odopretie vstupu kovov do pletív embrya je stratégiou na zachovanie 

reprodukčného úspechu hyperakumulujúcich rastlín na pôdach obohatených kovmi [7].
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Obr. 1: Obsah Zn v rôznych častiach rastliny, stanovené metódou AAS.

Obr. 2a z TEM znázorňuje stavbu semena Thlaspi caerulescens. Osemenie obaľuje 

vlastné embryo, na ktorom môžeme zreteľné rozoznať klíčne listy vypĺňajúce väčšinu objemu 

semena a embryonálnu os.

  
Obr. 2: Stavba semena T. caerulescens na snímkach z rastrovacieho elektrónového mikroskopu, (a) celé semeno, 
zv.: 50x, 1 - klíčny list, 2 - embryonálna os, 3 - osemenie, (b) detail periférnej oblasti semena, zv. 500x, M -
mezofyl klíčnych listov, E - endosperm, O - osemenie

Analýzu prvkového zloženia sme uskutočnili v týchto častiach semena: v osemení, 

endosperme a mezofyle klíčnych listov (Obr. 2b). Výsledky mikroanalýzy uvedených oblastí 
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sú zhrnuté v Tab. 1. Kvantita prvkov je vyjadrená v hmotnostných percentách. Zaznamenali 

sme prítomnosť týchto biogénnych prvkov: C, O, Mg, S, P, K a Ca. Podobná priestorová

distribúcia prvkov bola zaznamenaná i v semenách hyperakumulátora Thlaspi pindicum [4].

Tab. 1: Zastúpenie prvkov v analyzovaných oblastiach (v hmotnostných percentách).

O Mg P S K Ca C

osemenie 34,79 0,22 0,023 0,35 4,13 3,33 56,24

edosperm 29,08 0,38 1,39 10,59 2,51 0,68 55,11

klíčne listy 31,09 1 3,48 3,41 1,9 1,3 57,67

Bunky klíčnych listov sa vyznačujú ultraštruktúrou typickou pre zásobné bunky 

suchých semien (Obr. 4a). Prakticky celý protoplast je vyplnený zásobnými látkami, sú v ňom 

prítomné proteínové telieska obklopené lipidickými telieskami. V proteínových telieskach 

pozorujeme prázdne miesta, kde sa pôvodne nachádzali globoidné kryštály, ktoré sa však pri 

príprave vzoriek väčšinou stratili. Zachovaný globoidný kryštál je zachytený na Obr. 4b. 

Proteínové telieska buniek epidermy klíčnych listov na rozdiel od mezofylu globoidné 

kryštály neobsahujú.

      

Obr. 4: Stavba buniek klíčnych listov na snímkach z transmisného elektrónového mikroskopu (a) proteínové 
telieska označené šípkou, v ľavom dolnom rohu bunka epidermy, zv. 4000x, (b) globoidný kryštál proteínového 
telieska, zv. 15000x.

Vybrané globoidné kryštály z proteínových teliesok buniek mezofylu klíčnych listov 

sme podrobili prvkovej mikroanalýze, získané spektrum je na obr. 6. Zastúpenie jednotlivých 

biogénnych prvkov v hmotnostných percentách vyjadruje Tab. 2. Porovnateľné údaje boli 

zistené v semenách Arabidopsis thaliana [6]. Vysoký obsah fosforu v globoidoch je v súlade 

1.

a

b
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s poznatkom, že hmota globoidného kryštálu je tvorená fytátom (myo- inozitol 1,2,3,4,5,6-

hexakisfosfát), zlúčeninou, ktorá obsahuje väčšinu fosforu nachádzajúceho sa v semenách. 

Fytát vytvára s prvkami (hlavne Ca, Mg, K, ale i Zn a Na) zmes  anorganických solí zvanú 

fytín.

Tab. 2: Zastúpenie prvkov v globoidnom kryštáli (v hmotnostných percentách).

C O Na Mg P S K Ca Zn
39,83 17,94 1,55 5,35 19,66 0,33 2,99 11,88 0,34

Obr. 6: Spektrum získané pri prvkovej analýze globoidného kryštálu z embrya T. caerulescens pomocou RTG 
mikroanalýzy v spojení s transmisným elektrónovým mikroskopom.

Záver

Zistili sme, že semená hyperakumulátora Thlaspi caerulescens obsahujú výrazne 

nižšiu koncentráciu zinku než vegetatívne orgány. Okrem toho sme odhalili rozdielnu 

distribúciu prvkov v osemení, endosperme a mezofyle klíčnych listov a stanovili prvkové 

zloženie globoidných kryštálov proteínových teliesok.
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Úvod a formulácia cieľa

Gaucherovova choroba je autozomóvo recesívne, dedičné metabolické ochorenie 

zapríčinené defektom génu pre enzým β-glukozidáza (glukocerebrozidáza), ktorý je 

zodpovedný za katabolické štiepenie glukocerebrozidu. Glukocerebrozid sa hromadí 

v monocytoch a makrofágoch, ktoré nadobúdajú typický vzhľad (sú to veľké, penovité tzv. 

Gaucherove bunky) a postupne nahrádzajú zdravé bunky v pečeni, kostnej dreni, tkanivách 

lymforetikulového systému, menej často v renálnych glomeruloch, v myokarde a v pľúcach 

a vedú k narušeniu normálnej funkcie týchto orgánov [1].

Známe sú 3 typy tohto ochorenia, ktoré sa od seba líšia absenciou alebo prítomnosťou 

postihnutia centrálneho nervového systému. Typ 1 sa označuje ako neneuronopatický, teda 

centrálny nervový systém nie je postihnutý. Typ 2- akútny neuronopatický a typ 3- subakútny 

neuronopatický sa vyznačujú postihnutím centrálneho nervového systému.

Typ 1 je najčastejšie sa vyskytujúcim typom choroby. Medzi klinické prejavy patrí 

hepatosplenomegália (zväčšenie pečene a sleziny), anémia, trombocytopénia a tendencia ku 

krvácaniu. Objavujú sa aj poškodenia kostí najmä deformita distálneho femuru [2]. Typ 2 

začína manifestovať už v rannom detstve, hneď po narodení. Je charakterizovaný rapídnym 

neurodegeneratívnym priebehom a postihnutí zvyčajne zomierajú do dvoch rokov života. Typ 

3 je podobný predchádzajúcemu typu, avšak má neskorší začiatok a postupuje pomaly [3].

Biochemickou príčinou ochorenia je deficiencia enzýmu β-glukozidáza, 

nachádzajúceho sa v lyzozomálnej membráne. β-glukozidáza v dráhe katabolizmu 

sfingolipidov degraduje glukozylceramid na glukózu a ceramid, ktorý je nakoniec 

degradovaný kyslou ceramidázou na sfingozín a mastnú kyselinu [4, 5]

Gén pre β-glukozidázu sa nazýva GBA a je lokalizovaný na chromozóme 1, v oblasti 

1q21. Je dlhý 7 kb a obsahuje 11 exónov. Približne 16 kb za ním je lokalizovaný 5 kb dlhý 

pseudogén, ktorý má vysoký stupeň homológie s funkčným génom. V GBA géne bolo 

identifikovaných približne 200 mutácií, ktoré čiastočne alebo kompletne zrušia aktivitu 
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β-glukozidázy [5]. Sú to predovšetkým bodové mutácie, frameshift mutácie a mutácie 

zostrihového miesta. Niektoré mutácie pochádzajú z rekombinácie GBA s príslušným 

pseudogénom, ktorý je lokalizovaný v blízkosti GBA génu [6]. Časté sú hlavne 4 mutácie:

N370S (zámena A za G v pozícii 1226, ktorá spôsobí substitúciu asparagínu za serín), L444P 

(zámena T za C v pozícii 1448 vedie k substitúcii leucínu za prolín), 84GG (inzercia G 

v pozícii 84 cDNA), IVS2+1 (zostrihová mutácia v 5´zostrihovom mieste druhého intrónu).

V súčasnosti je u pacientov dostupná liečba podávaním chýbajúceho enzýmu tzv. 

enzýmová substitučná terapia.

Diagnostikovať toto ochorenie môžeme pomocou biochemických metód, ktoré 

pozostávajú z určenia aktivity enzýmu β-glukozidáza. Ak sa potvrdia znížené aktivity, 

u pacientov je indikované molekulárno-genetické vyšetrenie, ktoré ma za cieľ určiť mutácie 

v GBA géne. Biochemická diagnostika nie je spoľahlivá u heterozygotov, nakoľko ich aktivity 

môžu byť len mierne znížené alebo sa môžu pohybovať v referenčnom intervale. Pre 

potvrdenie diagnostiky u pacientov s Gaucherovou chorobou, ako aj diagnostiky 

heterozygotov sú preto potrebné molekulárno-genetické metódy.

U pacientov býva v sére niekoľko násobne zvýšená aktivita enzýmu chitotriozidáza, 

preto sa taktiež používa ako diagnostický marker. Taktiež sa používa na monitorovanie 

efektívnosti liečby u pacientov prijímajúcich enzýmovú substitučnú terapiu.

Cieľom práce je zabezpečiť komplexnú diagnostiku pacientov s Gaucherovou 

chorobou. Pomocou biochemickej diagnostiky určiť aktivitu β-glukozidázy. Na kontrolných 

vzorkách 100 zdravých jedincov určiť referenčný interval aktivity enzýmu chitotriozidáza, 

zistiť či táto aktivita koreluje s ich vekom a taktiež určiť aktivitu tohto enzýmu u pacientov 

prijímajúcich enzýmovú substitučnú terapiu. Ak sa pomocou biochemickej diagnostiky 

potvrdí Gaucherova choroba, uskutočniť molekulárno-genetickú diagnostiku určením mutácie 

v GBA géne. Práca je teda príspevkom k zlepšeniu situácie v diagnostike genetických 

ochorení na Slovensku. 

Materiál a metódy 

Biochemická diagnostika pozostáva z určenia aktivity β-glukozidázy v leukocytoch. 

Na stanovenie enzýmovej aktivity sa používa substrát 4 metylumbelliferyl β-D-

glukopyranozid. V kyslom prostredí enzým hydrolyzuje substrát (O-glykozidovú väzbu), 

pričom sa uvoľňuje 4 metylumbelliferon (4MU) V alkalickom prostredí uvoľnený 4MU 

vyvoláva fluorescenciu pri excitácii 360 nm a emisii 448 nm.

Touto metódou môžeme spoľahlivo diagnostikovať Gaucherovu chorobu nakoľko 
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enzýmové aktivity sú výrazne znížene v porovnaní s referenčnými hodnotami. Na určenie 

aktivity chitotriozidázy sme použili substrát 4 metylumbelliferyl β-D-N,N´,N´´

biacetylchitotrióza. Jej aktivita je niekoľko stonásobne zvýšená v sére pacientov s

Gaucherovou chorobou.

Molekulárno-genetické metódy pozostávajú z určenia konkrétnej mutácie v GBA géne. 

Najskôr sa pomocou PCR reakcie amplifikujú jednotlivé úseky GBA génu. Po prečistení PCR 

produktov sme uskutočnili sekvenačnú rekciu. Po prečistení sme produkty dali sekvenovať. 

Sekvenovanie sa uskutočnilo na ABI PRISM 310 Genetic Analyser s využitím 61 cm 

elektroforetickej kapiláry a polyméru POP6. Sekvenčný chromatogram sme 

analyzovali vyžitím Chromas 2.2 (Technelysium Pty Ltd., Australia) a Vector NTI 9 

(Informax). Sekvenovanie je v súčasnosti rýchlym a spoľahlivým spôsobom na presnú 

identifikáciu mutácií.

Výsledky a diskusia

Pomocou biochemickej diagnostiky sa nám na pracovisku podarilo diagnostikovať 

piatich pacientov s Gaucherovou chorobou. Referenčné hodnoty enzýmu β-glukozidáza sa 

pohybujú v rozmedzí 4-12 nmol/h.mg. Ako kontrolný enzým sa používa β-galaktozidáza. 

Namerané výsledky sú zachytené v Tab. 1.

Tab. 1: Namerané enzýmové aktivity

Pacient č. β-glukozidáza β-galaktozidáza

1. 0,5 48

2. 0,01 139

3. 0,37 69

4. 1,7 132

5. 0,3 149

V Tab. 2 sú uvedené namerané aktivity chitotriozidázy u pacientov pred a po liečbe

enzýmovou substitučnou terapiou. Aktivita sa udáva v nmol/h.ml.

Tab. 2: Namerané aktivity chitotriozidázy u dvoch pacientov pred a po liečbe

Pacient č. Pred liečbou Po liečbe

1. 19 475 8 625

2. 16 660 3 040
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Na kontrolných vzorkách 100 zdravých jedincov sme merali chitotriozidázovú aktivitu 

aby sme určili jej referenčný interval. Následne sme zisťovali závislosť aktivity 

chitotriozidázy v závislosti od veku jedincov. Namerané údaje sme vyhodnotili štatisticky. 

Strednú hodnotu sme vyjadrili aritmetickým priemerom (AP). Rozptyl sme vyjadrili 

smerodajnou odchýlkou (SD). Tiež sme určili minimálnu a maximálnu hodnotu zo súboru dát 

pre jednotlivé skupiny. Interval sme vyrátali podľa vzorca AP± 2SD. Všetky údaje sú 

zaznamenané v Tab. 3.

Tab. 3: Namerané hodnoty aktivity chitotriozidázy

Vek Priemer Min.hodnota Max.hodnota Odchylka Interval

nmol/hod.ml nmol/hod.ml nmol/hod.ml nmol/hod.ml nmol/hod.ml

1-5 rokov 30.2 0.8 118 24.4 (0,79)
5-10 rokov 41.8 28.4 57.2 9.6 (22,61)
10-15 rokov 35.1 21.8 47.4 8.8 (17,53)
15-20 rokov 36.9 23.6 59.2 10.7 (15,59)

nad 20 rokov 43.9 0.94 111.6 28.7 (0,102)

Spolu 35.3 0.8 118 22.7 (0,81)

Na základe nameraných údajov sme chceli zistiť, či existuje korelácia medzi vekom 

a aktivitou chitotriozidázy. Výsledok znázorňuje Obr. 1.

Obr. 1: Aktivita chitotriozidázy v závislosti od veku jedincov

Z grafu vidíme, že hodnoty so stúpajúcim vekom rastú po priamke, ale ako vidíme z 

rovnice priamky, sklon priamky je určený parametrom 0,1553, čo pri tomto množstve 

zozbieraných dát môžme považovať za zanedbateľný a teda môžme prehlásiť, že hodnoty sú 

od veku nezávislé. Na základe toho že sú hodnoty nezávislé, sme určili interval referenčných 
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hodnôt od 0 po 81 pre všetky vekové skupiny.

Vykonaním molekulárno-genetickej diagnostiky sme v analyzovanom súbore našli 4 

mutácie v GBA géne: N370S, L444P, R131C, G377S. popis jednotlivých mutácií je uvedený 

v Tab. 4.

Tab. 4: Popis jednotlivých mutácií v GBA géne

Mutácia Exón Nukleotidová zámena AK substitúcia

N370S 9 g6728A>G Asn409Ser

L444P 10 g7319 T>C Leu483Pro

R131C 5 g3974 C>T Arg170Cys

G377S 9 g6748 G>A Gly416Ser

Záver

Pomocou biochemickej diagnostiky sme na našom pracovisku diagnostikovali 

pacientov s Gaucherovou chorobou, nakoľko mali výrazne zníženú aktivitu β-glukozidázy. 

Následne bolo u pacientov indikované molekulárno-genetické vyšetrenie na určenie mutácií 

v GBA géne. Sekvenovaním sa nám podarilo identifikovať u pacientov 4 rozličné mutácie 

v GBA géne. Na kontrolných vzorkách sa nám podarilo určiť referenčný interval enzýmu 

chitotriozidáza a taktiež sme určili závislosť tohto enzýmu od veku jedincov. 
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Úvod a formulácia cieľa

Synantropnú vegetáciu tvoria spoločenstvá rastlín na miestach ovplyvnených ľudskou 

činnosťou (v okolí ľudských obydlí, stavieb, cestných a železničných komunikácií, na poliach, 

atď.). V závislosti od charakteru tejto činnosti rozlišujeme vegetáciu ruderálnu (vegetáciu 

nepravidelne narušovaných stanovíšť) a segetálnu (vegetáciu periodicky obrábaných plôch).

Výskum synantropnej vegetácie na Slovensku začal po 2. svetovej vojne [1]. Na začiatku 

mal charakter prieskumu vegetácie menších oblastí [podrobnejšie viď 1, 2], až pri nadobudnutí 

väčšieho množstva dát bolo možné urobiť rozsiahlejšie súhrny poznatkov [1, 3, 4]. Napriek 

pomerne veľkému množstvu publikácií venovaných tomuto typu vegetácie na Slovensku, 

synantropná vegetácia Oravy bola len málo preskúmaná. V osemdesiatych rokoch preto 

Jarolímek so Zaliberovou začali výskum, zameraný prednostne na štúdium vegetácie obnaženého 

dna vodnej nádrže Orava po jej vypustení, ale súbežne študovali aj ďalšie, najmä ruderálne 

spoločenstvá. Svoje výsledky publikovali len čiastočne [1, 3, 5]. Preto sme sa v roku 2005 vrátili 

k tejto problematike. Pôvodné dáta (126 zápisov) boli rozšírené o 226 recentných zápisov, 

zameraných na ruderálnu vegetáciu. Zaznamenané údaje boli následne vyhodnotené a v súčasnej 

dobe sa pripravujú rozsiahlejšie publikácie získaných poznatkov [6]. Cieľom predkladanej práce

je stručné zhrnutie doterajších výsledkov.

Materiál a metódy

Horná Orava je hornatá oblasť, ležiaca na severozápade Slovenska, na hraniciach 

s Poľskom. Výskum bol zameraný najmä na oblasť CHKO Horná Orava  a priľahlé územie 

pozdĺž rieky Orava až po Oravský Podzámok. Geologický podklad tvorí prevažne flyšové pásmo, 

určujúce zvlnený a hornatý ráz krajiny. Prevládajúci typ pôdy sú kambizeme, na mnohých 

miestach ovplyvnené procesmi podzolizácie a oglejenia. Študované územie patrí do mierne 
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chladnej klimatickej oblasti, bohatej na zrážky [7]. Oblasť má ešte stále svoj pôvodný rurálny 

charakter, väčšina sídiel má do 3000 obyvateľov. V súčasnej dobe tvoria takmer polovicu územia 

(44%) ihličnaté lesy (najmä smrekové monokultúry),  lúky a pasienky 20%, vodné biotopy 6%, 

poľnohospodárska krajina 21%, urbánne biotopy len 3,5% a ostatné 5,5% [8]. Väčšina 

študovaného územia je chránená, najmä pre staré smrekové porasty, rašeliniská a bohatú 

avifaunu. 

Zber dát prebiehal v súlade s metodikou zürišsko-montpellierskej školy [9, 10] s použitím

upravenej Braun-Blanquetovej stupnice abundancie a dominancie, rozšírenej o stupne 2m, 2a 

a 2b [11]. Dáta boli upravené a analyzované pomocou numerických štatistických metód a to 

najmä zhlukových analýz s využitím programov SYN-TAX 2000 [12] a PC-ORD [13]. Na 

základe získaných výsledkov boli zápisy následne rozdelené do jednotlivých syntaxónov. 

Nomenklatúra taxónov je uvádzaná podľa Marholda a Hindáka[14] a názvoslovie 

syntaxónov bolo upravené podľa Jarolímka et al. [15].

Výsledky a diskusia

Celkovo bolo zaznamenaných 54 asociácií a spoločenstiev z 8 tried. Ruderálne 

spoločenstvá triedy Bidentetea tripartitae a to najmä Bidenteti-Polygonetum hydropiperis,  

Catabroso-Polygonetum hydropiperis a Bidentetum radiatae prevládajú hlavne na obnažených 

brehoch vodnej nádrže Orava pri dlhodobých nízkych stavoch vody, kde vytvárajú pestrú 

mozaiku so spoločenstvami triedy Isoëto-Nanojuncetea. V menšej miere sa vyskytujú aj 

v nespevnených odvodňovacích kanáloch popri cestách v dedinách Podbeskydskej brázdy 

a v terénnych depresiách, bohatých na živiny, kde sa po istý čas drží dažďová voda. Druhá 

skupina spoločenstiev tejto triedy sa vyskytuje na extrémne nitrofilných stanovištiach, hnojných

jamách a starších navážkach hnoja. Na takomto type stanovíšť bolo zaznamenané spoločenstvo s 

Echinochloa crus-galli a Chenopodietum rubri.  

Spoločenstvá terofytov triedy Polygono arenastri-Poetea annuae sa vyskytujú na rôznych 

zošľapovaných stanovištiach, na nespevnených chodníkoch, parkoviskách, poľných cestách

a ihriskách. V dôsledku častého narušovania dochádza nielen k poškodzovaniu vegetatívnych 

a generatívnych orgánov rastlín, ale aj k zmene mechanických vlastností pôdy, k jej zhutňovaniu. 

Len málo druhov toleruje takéto podmienky, preto sú tieto spoločenstvá väčšinou druhovo 

chudobné. Najrozšírenejšou asociáciou je Poetum annuae, zaznamenané v dvoch subasociáciách 
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Poetum annuae typicum a Poetum annuae matricarietosum discoideae. Na obzvlášť výhrevných 

stanovištiach sa vyskytujú porasty asociácie Matricario-Polygonetum arenastri, vo všeobecnosti 

preferujúce skôr nižšie a teplejšie oblasti Slovenska.

V rámci triedy Molinio-Arrhenatheretea boli zaznamenávané spoločenstvá 

hemikryptofytov na ruderálnych stanovištiach. Porasty asociácie Lolietum perennis sa často 

vyskytujú v susedstve porastov asociácie Poetum annuae, na miestach s nižšou intenzitou 

zošľapovania.  Na vlhkých a zatienených medzikoľajiskách menej používaných nespevnených 

lesných ciest sa zvyknú vyskytovať porasty asociácie Prunello-Ranunculetum repentis. Na 

podobné stanovištia je viazaná aj asociácia Juncetum tenuis, v ktorej dominuje severoamerický 

neofyt Juncus tenuis. Na dedinských dvoroch s husami, ale aj v terénnych depresiách bohatých 

na živiny, v okolí skládok dreva a na zamokrených brehoch sa vyskytuje Potentilletum anserinae.  

Relatívne vzácnym spoločenstvom aj na slovenské pomery je Rumici crispi-Agrostietum 

stoloniferae. Zaznamenané bolo na obnaženom brehu vodnej nádrže Orava, kde vytvára pestrú 

mozaiku so spoločenstvami tried Bidentetea tripartitae a Isoëto-Nanojuncetea. 

Ruderálne spoločenstvá triedy Stellarietea mediae reprezentujú iniciálne štádiá sukcesie 

na čerstvo narušených stanovištiach, vytvorených transportom zeminy a rôzneho materiálu. 

Prevládajú v nich jednoročné rastliny, ktoré sú neskôr v sukcesii nahradené konkurenčne 

silnejšími druhmi, najmä z tried Artemisietea vulgaris a Galio-Urticetea. Najfrekventovanejším 

spoločenstvom je spoločenstvo s Tripleurospermum perforatum. Bežne sa na takýchto 

stanovištiach vyskytuje aj Chenopodietum stricti, dominované druhmi rodu Chenopodium. Menej 

časté a vo všeobecnosti málo zdokumentované je spoločenstvo s Atriplex patula. Na 

výhrevnejších plochách najmä v okolí železničných staníc bolo zaznamenané vzácnejšie [1] 

spoločenstvo s Geranium pusillum. Napriek tomu, že sa na Orave nevyskytuje často, 

nepovažujem ho za zriedkavé. Na staršom úhore bol zaznamenaný porast asociácie Erigeronto-

Lactucetum serriolae s neofytom Conyza canadensis. Medzi ustupujúce dedinské spoločenstvá 

patrí Hyoscyamo nigri-Malvetum neglectae. Aj napriek vidieckemu charakteru oblasti bolo 

zaznamenané iba na jedinej lokalite v Hornej Lehote. 

Subxerotermofilné ruderálne stanovištia obývajú spoločenstvá dvojročných a vytrvalých 

druhov triedy Artemisietea vulgaris. Na Hornej Orave sú skôr na okraji svojho výskytu, čo 

dokazuje aj ich druhová skladba. V porastoch chýbajú alebo sa len veľmi vzácne vyskytujú 

viaceré termofilné druhy, typické pre túto triedu v južnejších oblastiach Slovenska (napr. 
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Berteroa incana, Carduus acanthoides, Onopordum acanthium) [15]. Naopak sú v nich výrazne 

zastúpené druhy triedy Galio-Urticetea, čo poukazuje na vlhkejší a chladnejší charakter regiónu.

Najčastejšie spoločenstvo je Echio-Melilotetum, dominované prevažne druhmi rodu Melilotus. 

Na extrémne výhrevných južne orientovaných svahoch ich môže nahrádzať Echium vulgare. 

Nemenej časté sú porasty asociácie Tanaceto-Artemisietum vulgaris, preferujúce staršie navážky 

a opusteniská. Na podobné stanovištia je viazané aj spoločenstvo s Cirsium arvense, ktoré je síce 

v literatúre zatiaľ málo spomínané, ale rozhodne nie je vzácne. V úzkych pásoch pozdĺž ciest na 

suchých a výhrevných stanovištiach sa objavuje spoločenstvo s Pastinaca sativa. Doposiaľ je tiež 

málo zdokumentované, ale v posledných rokoch sa začína výraznejšie šíriť. Na železničnej 

stanici v Oravskom Podzámku bola zaznamenaná jediná lokalita spoločenstva s neofytom 

Stenactis annua. Výslnné a zamokrené navážky zeminy sú domovom porastov asociácie Poo 

compressae-Tussilaginetum, ktorým dominujú rozložité listy druhu Tussilago farfara. Porasty 

asociácie Arctietum lappae sa vyskytujú na opusteniskách, často popri cestách. Najvzácnejším 

spoločenstvom je Plantagini-Poetum compressae. 

Ruderálne spoločenstvá narušovaných zatienených stanovíšť, bohatých na dusíkaté látky 

patria do triedy Galio-Urticetea. Druhovo veľmi chudobné nitrofilné spoločenstvo s Urtica 

dioica je na Hornej Orave veľmi časté. Dá sa predpokladať, že je hojné aj na iných miestach 

Slovenska, aj keď doposiaľ je len málo zdokumentované [1]. Asociáciu Geo urbani-

Chelidonietum maji tvoria nitrofilné lemové porasty popri múroch starších domov 

a hospodárskych budov. Opusteniská v okolí ľudských obydlí sú zase domovom pre porasty 

asociácií Agropyro-Aegopodietum podagrariae a Chaerophylletum aromatici. Na vlhkých 

a tienistých miestach sa objavujú porasty asociácie Geranio phaei-Urticetum dioicae. 

V terénnych depresiách, na zamokrených lúkach a v priekopách pri ceste  najmä v intraviláne 

vyššie položených obcí rastú porasty asociácie Aegopodio-Menthetum longifoliae. Porasty 

asociácie Arctio-Rumicetum obtusifolii obsadzujú rumoviská blízko ľudských sídiel, pri stenách 

maštalí a humien, na skládkach dreva. Spoločenstvo s Armoracia rusticana preferuje najmä 

navážky zeminy a menšie dedinské skládky dreva. V priekopách pri ceste sa miestami vyskytujú

porasty Aegopodio-Geranietum pratensis. Vzácne sa na starších opusteniskách s dostatkom 

dusíkatých látok objavujú porasty asociácie Sambucetum ebuli. Porasty asociácie Rumicetum 

sylvestris boli zaznamenané na opusteniskách vo vyššie položených dedinách. Horské

a subalpínske lúky a pasienky Babej hory a Oravskej Magury s veľmi vysokým obsahom 
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dusíkatých látok sú domovom impozantne vyzerajúcich porastov asociácie Rumicetum alpini. Na 

extrémne zamokrených lúkach, v priekopách pri ceste a v korytách dedinských potokov rastú

porasty asociácie Convolvulo-Epilobietum hirsuti. Súčasťou triedy Galio-Urticetea sú aj 

antropogénne nitrofilné lemové spoločenstvá na brehoch riek a potokov, porastené konkurenčne 

silnými neofytnými druhmi. Najčastejšie sa vyskytuje druhovo veľmi chudobné spoločenstvo 

s Fallopia japonica. Na miestach s dostatkom spodnej vody najmä na brehoch potokov a riek

možno niekedy nájsť spoločenstvo s Impatiens glandulifera. V poslednej dobe sa popri cestách, 

na smetiskách ale už aj pozdĺž vodných tokov začínajú šíriť spoločenstvá so Solidago canadensis

a S. gigantea. Vzácne boli zaznamenané aj spoločenstvá s Aster lanceolatus, Echinocystis lobata

a Helianthus tuberosus agg.

Rúbaniská a vývraty pokrýva mozaika spoločenstiev triedy Epilobietea angustifolii, 

viazaných na mezotrofné až oligotrofné pôdy a to najmä asociácií Senecietum fuchsii, Senecioni 

sylvatici-Epilobietum angustifolii, Rubetum idaei a Rubo idaei-Calamagrositetum arundinaceae. 

Na jednej lokalite bolo zaznamenané spoločenstvo s Calamagrostis villosa. Keďže študovaná 

oblasť leží na skôr kyslom a na živiny chudobnom podklade, spoločenstvá zväzu Atropion, ktoré 

sú náročnejšie na živiny, sa na tomto území nevyskytujú. Zriedkavo sa objavujú iba porasty 

Eupatorietum cannabini. Výnimočne sa na starších rúbaniskách môžu vyvinúť aj krovinové 

porasty asociácie Sambucetum racemosae, v súčasnosti už zaraďované do triedy Rhamno-

Prunetea.

Záver

Náš výskum prispieva k rozšíreniu poznatkov o ruderálnej vegetácii Slovenska. Nielenže

zapĺňa biele miesto na mape ruderálnej vegetácie, ale zdokumentovaním vzácnejších alebo málo 

zdokladovaných spoločenstiev obohacuje naše poznatky o ich rozšírení, ekológii a floristickom

zložení.

Poďakovanie 

Chcem poďakovať za spoluprácu a poskytnutý zápisový materiál svojmu školiteľovi I. 

Jarolímkovi a M. Zaliberovej. Za určenie machorastov ďakujem K. Mišíkovej. Práca bola 

podporená projektom VEGA č. 2/0121/09.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

448



Zoznam použitej literatúry

[1] Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L., et al. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. 

Synantropná vegetácia, Veda, Bratislava, s. 9

[2] Krippelová T. (1975): Biológia 30, s. 326

[3] Valachovič M. (2001): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3. Vegetácia mokradí, Veda, 

Bratislava, s. 21

[4] Hejný S., Kopecký K., Jehlík V., et al. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev 

Československa, Academia, Praha, s. 5

[5] Jarolímek I., Zaliberová M. (1991): Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 13, s.17

[6] Medvecká J., Zaliberová M., Jarolímek I. (2009): Thaszia, in press

[7] Miklós L. (2002): Atlas krajiny Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia SR, 

Bratislava, s. 74

[8] Rybanič R., Šutiaková T., Benko Š. (2004): Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia 

významné z pohľadu Európskej únie, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku,

Bratislava, s. 219

[9] Braun-Blanquet J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der vegetationskunde, Springer-

Verlag, Wien, New York, p. 52

[10] Whittaker R. H. (1978): Classification of plant communities, W. Junk, The Hague, p. 289

[11] Barkman J. J., Doing H., Segal S. (1964): Acta Botanica Neerlandica 13, p. 394

[12] Podani J. (2001): SYN-TAX 2000. Computer program for data analysis in ecology and 

systematics for Windows 95, 98 & NT. User’s manual, Scientia Publ., Budapest, p. 53

[13] McCune B., Mefford M. J. (1999): PC-ORD. Multivariate analysis of ecological data, 

version 4.0,  MjM Software Design, Oregon, p. 237

[14] Marhold K., Hindák F. (1998): Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, Veda, 

Bratislava, s. 333

[15] Jarolímek I., Šibík J. (2008): Diagnostic, constant and dominant species of the higher 

vegetation units of Slovakia, Veda, Bratislava, p. 45

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

449



Vrabec poľný (Passer montanus Linné, 1758), jeho ektoparazity a imunitný systém
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie,
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Úvod a formulácia cieľa

Štúdium parazito-hostiteľských vzťahov je veľmi významné, pričom práce venované 

tejto problematike sú zamerané na posúdenie vplyvu parazitov na prežívanie a rast mláďat 

hostiteľských druhov, na kondíciu ich rodičov a na celkovú abundanciu hostiteľa. Hostiteľské 

druhy si ako odpoveď na parazity a ich negatívne účinky vyvinuli početné behaviorálne 

stratégie a fyziologické mechanizmy, z ktorých sa vznik a pôsobenie imunitného systému javí

byť tým najefektívnejším [1]. V poslednom období sa preto čoraz väčšia pozornosť venuje aj 

štúdiu vplyvu parazitov na imunitný systém hostiteľa. V tomto smere sa používa viacero 

metód, z ktorých je test hypersenzitívnej odpovede na fytohemaglutinín (PHA) pre svoju 

jednoduchosť najpopulárnejší v terénnom výskume. PHA pôsobí ako neznámy antigén 

stimulujúci proliferáciu T-lymfocytov a sekréciu cytokínov, vzniknutý opuch tak odzrkadľuje 

T-bunkami sprostredkovanú zápalovú odpoveď [2].

So širokého spektra hniezdnych ektoparazitov sme upriamili pozornosť najmä na 

dvojkrídlovce rodu Protocalliphora, ktorých tri larválne instary sa živia cicaním krvi mláďat 

hostiteľa, a tiež na blchy (Siphonaptera), ktorých imága sú hematofágne.

Cieľmi našej práce bolo zistiť -

 do akej miery hniezdne ektoparazity vplývajú na rast mláďat,

 či počet hniezdnych ektoparazitov ovplyvňuje imunitný systém mláďat.

Materiál a metódy

Výskum sme realizovali v NPR Šúr na študijnej ploche s vyvesenými búdkami 

vhodnými pre hniezdenie nášho modelového druhu vrabca poľného (Passer montanus). 

Kontroly sme vykonávali v hniezdnych sezónach rokov 2007 a 2008 v denných intervaloch. 

Zaznamenávali sme dátum začiatku znášania vajíčok, veľkosť znášky a dátum liahnutia 

mláďat. Deň liahnutia mláďat sme považovali za prvý deň ich života. V 3., 5., 10. a 13. dni 
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prebiehalo meranie mláďat, na posúdenie ich rastu. Sledovali sme dĺžku beháka, krídla 

a chvosta, ako aj hmotnosť. Mláďatá sme individuálne označili, aby nedochádzalo k ich 

zámene. V 5. dni života im bola odoberaná vzorka krvi na neskoršie molekulárne určenie 

pohlavia. Imunitu jednotlivých mláďat sme posudzovali pomocou fytohemaglutinínového 

(PHA) testu, pri ktorom sme im v 8. dni aplikovali do lietacej blany (patágia) 20 μl PHA. 

Veľkosť opuchu spôsobeného touto látkou sme merali cca. o 24 hodín mikrometrom na 

mäkké tkanivá s presnosťou na 0,001 mm.

Na posúdenie vplyvu parazitov sme časť hniezd každý druhý deň od vyliahnutia 

mláďat sterilizovali pomocou mikrovlnného žiarenia. V ostatných hniezdach bolo po vyletení 

mláďat zisťované reálne množstvo hniezdnych ektoparazitov, najskôr za použitia 

Tullgrenových prístrojov (Siphonaptera, larvy Protocalliphora sp.) a následne ručným 

preberaním hniezdneho materiálu (pupáriá Protocalliphora sp.).

Na izoláciu DNA z krvi sme použili metódu využívajúcu SV Genomic Purification 

System. Následná PCR na zistenie pohlavia mláďat prebiehala za použitia špecifických 

primerov P2 a P8, ktoré amplifikujú CHD-Z a CHD-W gény viazané na pohlavných 

chromozómoch.

Výsledky a diskusia

Počas výskumu sme podrobili PHA testu spolu 224 mláďat vrabca poľného 

pochádzajúcich z 56 hniezd. V 11 hniezdach (38 mláďat) bola vykonávaná pravidelná 

sterilizácia hniezdneho materiálu, mláďatá z ostatných hniezd vyrastali v podmienkach 

s prirodzeným výskytom hniezdnych ektoparazitov. Hematofágne larvy rodu Protocalliphora

sa vyskytovali v počte 0,0 – 19,5 lariev na jedno vyletené mláďa. Ich počet bol v oboch 

rokoch výskumu nižší v 1. hniezdení (0,0 – 2,5 v roku 2007; 0,0 – 4,5 v roku 2008) než v 2. 

hniezdení (0,0 – 10,6 v roku 2007; 0,0 – 19,5 v roku 2008). Počty bĺch (Siphonaptera) 

dosahovali hodnoty 0,0 – 13,0 imág na jedno vyletené mláďa, pričom 1. a 2. hniezdenie sa 

v ich početnosti nelíšili. Medzi oboma rokmi výskumu sme nenašli významné rozdiely 

v početnosti hniezdnych ektoparazitov. 

Rozdiely medzi 1. a 2. hniezdením sme zistili aj v raste mláďat a v ich imunitnej 

odpovedi. Kým v roku 2007 bola kondícia vyššia v 1. hniezdení, hrúbka opuchu po aplikácii 

PHA bola vyššia v 2. hniezdení. V roku 2008 boli naše zistenia opačné: mláďatá rástli 

rýchlejšie v druhom hniezdení a ich imunitná odpoveď bola vtedy nižšia než v 1. hniezdení. 

Signifikantný vzťah medzi rastom mláďat a ich imunitnou odpoveďou neboj jednoznačne 
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potvrdený. V plnej miere nebol zatiaľ potvrdený ani významný rozdiel v hrúbke opuchu 

medzi mláďatami zo sterilizovaných a nesterilizovaných hniezd.

Vplyv parazitov zvyšuje investovanie do imunitných funkcii hostiteľa [5, 6], avšak 

efektívnosť imunitnej odpovede je závislá na dostupnosti rozhodujúcich nutričných látok, 

predovšetkým bielkovín, teda od prerozdeľovania limitovaných zdrojov [2]. Predpoklad, že 

rodičia môžu kompenzovať účinok ektoparazitov na mláďatá zintenzívnením kŕmenia, 

podporujú aj výsledky výskumu druhu sýkorky belasej (Parus caeruleus), na mláďatá ktorej

ektoparazity mali omnoho menší vplyv v priebehu troficky bohatších období [7]. Rast mláďat 

sa ukázal byť viac citlivým na zmenu pôsobiacich faktorov ako vývin imunitných funkcii aj 

u vrabca domového (Passer domesticus), pričom u jedincov s lepšou telesnou kondíciou sa 

vytvorila silnejšia imunitná reakcia, rovnako aj u jedincov, ktorým bola poskytnutá potrava 

s vyššou nutričnou hodnotou [4].

U mláďat lastovičky Tachycineta bicolor bola zaznamenaná signifikantná korelácia 

medzi bunkovou imunitnou odpoveďou a počtom lariev bzučiviek rodu Protocalliphora [3], 

na našom modelovom druhu hostiteľa sme podobný vzťah nepotvrdili. Predpokladáme, že 

miera zaparazitovania nedosahovala kritické hodnoty, ktoré by sa evidentne odrazili na 

kondícii a imunite mláďat vrabca poľného.

Záver

V našej doterajšej práci sme zatiaľ jednoznačne nepotvrdili signifikantný vzťah medzi 

počtom hniezdnych ektoparazitov a rastom ako aj imunitnou odpoveďou mláďat 

hostiteľského druhu. Čiastkové výsledky však zreteľne naznačujú koreláciu medzi rastom 

a imunitnou odpoveďou. Interpretácia výsledku je sťažená skutočnosťou, že v terénnych 

podmienkach je imunitný systém skúmaných zvierat ovplyvnený mnohými ďalšími faktormi, 

ktoré nevieme eliminovať (stres, teplota a vlhkosť prostredia, potravné podmienky).
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Identifikácia molekulárnych biomarkerov sledovaním zmien expresie kaveolínu-1 

u pacientov s adenokarcinómom obličiek
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Úvod a formulácia cieľa

Adenokarcinóm obličky (RCC – renal cell carcinoma) predstavuje najčastejšie sa 

vyskytujúci nádor obličiek. Tvorí 2-3% všetkých diagnostikovaných malignít, v prípade 

Slovenska asi 600, v rámci Európy asi 40 000 a celosvetovo vyše 200 000 prípadov ročne [7].

Odhadom 20%-30% pacientov postihnutých RCC majú prítomné metastázy a 20%-30% 

nakoniec podstúpi radikálnu nefrektómiu [1]. Výskyt RCC je dvojnásobne väčší u mužov ako 

u žien, výskyt RCC je neobvyklý u pacientov mladších ako 40 a vzácny u detí [9]. Faktory 

ktoré ovplyvňujú vznik RCC majú environmentálny aj klinický charakter. Medzi tieto faktory 

patrí najmä fajčenie, obezita, získané poly cystické ochorenie obličiek a práca s toxickými 

látkami ako je kadmium, azbest ,medziprodukty ropy, ale aj iné [5]. 

Kaveoly boli objavené v 50. rokoch a definované ako 50-100 nanometrové invaginácie 

plazmatickej membrány [6],  ktoré obsahujú štrukturálny proteín kaveolín (cav), sfingolipidy, 

fosfolipidy a cholesterol. Najviac sú prítomné v cicavčích bunkách [10], kde môžu pokrývať 

až 30% ich povrchu (napr. endotel).  Nadmerným výskytom kaveol sa vyznačujú adipocyty 

(v podobe roziet), endotelové bunky (v podobe oddelených vezikúl), pneumocyty typu I, 

fibroblasty, hladkosvalové bunky a priečne pruhované bunky (v podobe kaveolárnych 

strapcov [8].

Kaveolín-1 (cav-1) bol identifikovaný ako jeden z fosforylovaných proteínov 

v embryonálnych v-src transformovaných kuracích fibroblastoch [12]. Poznatok, že mnohé 

nádorové bunky ,,down“ regulujú cav-1, poukazuje nato že cav-1 je priamym terčom 

aktivovaných onkogénov a vystupuje ako antagonista mitogénnych signálov [13].

Adenokarcinóm obličky (renal cell carcinoma- RCC) predstavuje najčastejšie sa 

vyskytujúci nádor obličiek a pretože prakticky chýbajú účinné diagnostické markery, hlavným 

cieľom je preto identifikovať nové molekulárne markery RCC pomocou sledovania zmeny 

expresie skupiny proteínov , zúčastňujúcich sa regulácie angiogenézy . Výsledkom tak bude
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výrazné zlepšenie diagnostiky a prognózy pacientov s adenokarcinómom obličky.

Obr. 1: Membránová topológia cav-1. Oligomerizačná doména tvorená dvoma monomérmi. N-terminálna 
pripájajúca zložka (N-MAD) a C-terminálna zložka (C-MAD) [14].

Materiál a metódy

V prezentovanej štúdii boli použité na stanovenie zmeny expresie kaveolinu-1 tkanivá 

od pacientov s diagnózou adenokarcinómom obličiek, po radikálnej nefrektómii. Pacienti boli 

operovaný na Urologickej klinike Fakultnej nemocnice v Martine. Odobraté tkanivo sa 

uskladňuje pri teplote -186oC. Tkanivo nesmie rozmrznúť preto pri homogenizácii používame 

tekutý dusík. Po pridaní homogenizačného roztoku hrubý homogenát zvortexujeme a po 

centrifugácii sa supernatant uskladní pri teplote -20oC.

Na stanovenie koncentrácie proteínov prostredníctvom Lowryho metódy ako štandard 

sa použilo bovine serum albumin (BSA) 10 mg v 10 ml vody. Do skúmavky sa odpipetuje 

10,20,30,50, 100 µl BSA a doplní sa vodou na objem 500 µl a zo vzorky odoberieme 5 µl 

homogenátu a doplníme vodou do 500 µl. Následne pridávame meďnaté činidlo a Folinovo 

činidlo. Absorbancia sa meria pri 750 nm oproti deionizovanej vode. Z nameraných hodnôt sa 

zhotoví kalibračná krivka. Pomocou regresnej analýzy sa vypočíta rovnica priamky (smernica 

priamky = a; priesečník s osou y = b) a koeficient determinácie (R2). Podľa rovnice 

c = (y-a)/(bxV) sa vypočíta koncentrácia homogenátu v µg/µl, pričom y je absorbancia 

vzorky, a je smernica regresnej priamky, b je priesečník priamky s osou y a V je objem 

homogenátu použitý na stanovenie.

Na separáciu proteínov sme použili metódu Western Blotu. Elektroforézu  necháme 

bežať 1,40 až 2,00 hodiny pri nastavení 100 V. Po dokončení elektroforézy zložíme sendvič 
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na transfer separovaných proteínov. Zdroj nastavíme na 300 mA a necháme bežať 4 hodiny. 

Po ukončení transferu sa membrána opláchne deionizovanou vodou a farbí Ponceau S. 

Ako primárnu protilátku pri imunodetekcii sme použili proti kaveolínu-1/ anti-

kaveolín-1, nariedená v pomere 1:25 000 v 1% mlieku, proti aktínu/ anti-aktín v tom istom 

riedení. Ako sekundárnu protilátku sme použili proti kaveolínu-1 anti-mouse IgG-HRP (HRP-

protilátka značená  chrenovou peroxidázou), nariedená v pomere 1: 5000 v TBST a proti

aktínu anti-Rabbit IgG-HRP v pomere 1:10 000. Pred expozíciou sme membránu ponorili do 

roztoku Pierce Western blotting substrate, ktorý umožňuje chemiluminiscenčnú detekciu. 

Membrána sa následne exponuje na RTG film. 

Výsledky a diskusia

Výsledky uvedené v tejto práci boli získané na základe vyhodnotenia klinických 

údajov piatich pacientov, ktorým bol diagnostikovaný adenokarcinóm obličky. Pacienti boli 

podrobení radikálnej nefrektómii, počas ktorej bola odobratá vzorka nádorového tkaniva, 

a vzorka tkaniva zo zdravej časti obličky. Prostredníctvom metódy Western blot sme sledovali 

či nastala zmena  expresie cav-1 v tumore od expresie cav-1 v kontrolnej vzorke. Zistili sme,

že expresia cav-1 bola zvýšená v tumore oproti kontrolnému tkanivu. 

Nadmerným výskytom kaveol/ kaveolínov sa vyznačujú najmä adipocyty, endotelové 

bunky, pneumocyty typu I, fibroblasty, hladkosvalové bunky a bunky priečne pruhovaných 

svalov [8]. Endoteliálny cav-1 je intracelulárna signálna molekula, ktorá sa zúčastňuje 

bunkovej migrácie a napomáha tak pohybu buniek [4]. Migrácia je kľúčovým krokom 

angiogenézy a metastázovania nádorov [11]. Preto predpokladáme, že zvýšená expresia cav-1 

v nádorovom tkanive súvisí so zvýšenou angiogenézou. 

Štúdiá zamerané na spojitosť medzi cav-1 a nádormi viedli k zisteniu, že cav-1 

interaguje s AKT/mTOR (významný regulátor angiogenézy tumorov), preto sa predpokladá, 

že jeho vysoká expresia je následkom metastázovania [2].

Fang vo svojom pokuse, pri ktorom použil ľudské endotelové bunky infikované 

adenovírusom exprimujúcim cav-1 zistil, že krátkodobé zvýšenie expresie cav-1 dramaticky 

inhibuje proliferáciu endotelových buniek. Vysoká expresia cav-1 inhibuje aktivitu VEGFR-

2. Možno ho teda považovať ako negatívny regulátor proliferácie endotelových buniek, čo  

môže byť potenciálnym kontrolným miestom angiogenézy [3]. 

Napriek tomu, že sme zistili, že expresia cav-1 bola zvýšená v tumore oproti 

kontrolnému tkanivu, bolo by vhodné zistiť lokalizáciu zvýšenej expresie cav-1 

imunohistochemicky.
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Obr. 2: Relatívna expresia kaveolínu-1 (%); K-kontrola (zdravé tkanivo); T-tumor

Záver

Z našich výsledkov vyplýva, že kaveolín- 1 môže slúžiť ako molekulárny biomarker pre 

pacientov trpiacich adenokarcinómom obličiek. Možnosť stanovenia cav-1 v plazme by bola 

prínosom pre diagnostiku RCC. Takýmto spôsobom by sa adenokarcinóm obličiek mohol 

diagnostikovať skôr, v priaznivejšom štádiu a v značnej miere by sa zlepšila aj jeho prognóza.
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Je možná DNA analýza zo zuhoľnatených pšeničných zŕn?
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Úvod a formulácia cieľa

Veľmi dôležitý pojem spojený s touto tematikou je „ancient DNA“ (aDNA). 

Označujeme ním starobylú DNA získanú z archeologických a paleontologických nálezov. Od 

80. rokov 20. storočia, kedy výskum aDNA začal, prešli metódy jej výskumu samostatným 

vývojom, čím podnietili vznik novej vednej disciplíny nazývanej „paleogenetika“, alebo 

„biomolekulárna archeológia“. Štúdium aDNA je však obmedzované slabým zachovaním 

molekúl a rizikom kontaminácie vzoriek, ktoré je prirodzene vyššie u degradovaných molekúl 

[1]. Problém zachovania DNA v paleontologických a archeologických nálezoch z časti 

vyriešil objav polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), ktorá umožňuje amplifikáciu aj jedinej 

zachovanej molekuly DNA na detekovateľné množstvo. Sekvenačné metódy ďalej s vysokou 

úspešnosťou odhalia bázové modifikácie a následné substitúcie spôsobené degradačnými 

podmienkami, ktorým bola DNA vystavená v priebehu mnohých rokov. 

Hlavným spôsobom degradácie reťazcov je hydrolytické rozštiepenie N-glykozidovej 

väzby, ktorá spája bázu a sacharidový zvyšok. To vedie k strate bázy, následnému pretrhnutiu 

reťazca v takomto mieste a fragmentácii typickej pre molekuly aDNA. Depurináciu 

a následný rozpad DNA reťazca môže zapríčiniť vysoká teplota, ktorej bola skúmaná vzorka 

vystavená [2]. Táto skutočnosť je pre výskum veľmi podstatná, pretože množstvo 

archeologického materiálu pochádza práve z horúcich oblastí, alebo boli vzorky získané spod 

zeme, kde sa teplota s narastajúcou hĺbkou mení. Preto čím hlbšie pod zemou boli vzorky 

uložené, tým vyšším teplotám boli vystavené.  Intenzitu degradácie ovplyvňuje prítomnosť 

kyslíka, ktorý ju výrazne urýchľuje.

Tepelná degradácia nukleových kyselín vedie aj k ďalším problémom. Threadgold 

a Brown [3] zistili, že pri dlhšom vystavení pšeničných zŕn vysokým teplotám (200ºC a viac) 

prebieha tzv. Maillardova reakcia, čo je komplexná interakcia proteínov a uhľovodíkov. Tento 

komplex potom vytvára „crosslinky“ s DNA. Pri izolácii DNA sa prejavuje hnedým 

zafarbením vzorky [4] a pri elektroforéze za takáto vzorka pohybuje opačným smerom ako 
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štandardná DNA a dáva svetlomodrú fluorescenciu. Pri spektrofotometrickom meraní 

vykazuje nereálne hodnoty koncentrácie DNA. Produkty Maillardovej reakcie sú navyše 

enzymatické inhibítory [5] a preto inhibujú PCR reakciu. Tento problém je možné odstrániť 

N-phenacylthiazolium bromidom (PTB), ktorý rozbíja prepojenia (crosslinks) medzi DNA 

a produktami Maillardovej reakcie [6].

Dôležitou súčasťou výskumu aDNA a jedným z kritérií pravosti je overovanie 

možnosti zachovania biomakromolekúl („biomolecular preservation“). V prípade 

zuhoľnatených pšeničných zŕn je pravdepodobné, že boli vystavené teplotám dosahujúcim až 

250°C počas niekoľkých hodín. Pre zmysluplné analýzy aDNA takto teplotne poškodených 

zŕn je žiadúce preukázať, či je vôbec možné, aby molekula DNA odolala takýmto extrémnym 

podmienkam. Touto témou sme sa zaoberali aj my a výsledky analýzy artificiálne 

zuhoľnatených zŕn slúžili ako základ pre prácu s pravými archeologickými vzorkami.

Materiál a metódy

Artificiálne sme spaľovali zrná pšenice letnej (Triticum aestivum L. odroda Broom) 

s cieľom napodobniť podmienky, ktoré pôsobili na pšeničné zrná v zásobných jamách pred 

niekoľkými tisíckami rokov. Vzorky sme vystavovali  teplotám 150 a 200°C počas 15 min, 1 

h a 2 h v anaeróbnych podmienkach. Z takto upravených vzoriek sme potom izolovali 

degradovanú DNA a amplifikovali špecifické sekvencie chloroplastového genómu. Týmto 

pokusom sme potvrdili skutočnosť, že amplifikovateľná cpDNA sa vďaka multikópiovosti 

zachová aj po pôsobení extrémnych podmienok.

Na izoláciu DNA sme použili tri protokoly (Doyle a Doyle 1990 s niekoľkými 

modifikáciami [7]; Sharma a kol. 2002 [8]; kity Nucleospin PlantII) s cieľom zistiť, ktorá 

izolačná metóda má väčší výťažok a vykazuje menšie riziko degradácie DNA počas izolácie.

Po prebehnutí PCR sme so všetkými protokolmi získali porovnateľné výsledky.

Pri PCR amplifikácii sme použili primery WBR11 a WBR13 pre úsek chloroplastovej 

DNA (veľkosť produktov približne 200 bp). WBR (wheat-barley-rye) sú bežne používané na 

analýzu potravín určených pre bezlepkovú diétu, nakoľko amplifikujú úsek chloroplastového 

genómu charakteristického pre pšenicu (wheat), jačmeň (barley) a raž (rye). Pri všetkých PCR 

amplifikáciách sme použili polymerázu TrueStart Taq DNA polymerase (hot start 

polymeráza, Fermentas).

Po získaní pozitívnych výsledkov s artificiálne zuhoľnatenými zrnami sme začali 

s prácou so vzácnym archeologickým materiálom. Analyzovali sme deväť zuhoľnatených 

vzoriek zŕn pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum) z rôznych lokalít Slovenska, pričom vek 
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vzoriek zaberal časový interval od neolitu až po stredovek. Aj napriek pozitívnym výsledkom 

pri práci s artificiálne zuhoľnateným materiálom a nášmu predpokladu, že použité metódy sa 

dajú aplikovať aj na archeologické vzorky, nepodarilo sa nám archeologický materiál 

analyzovať daným spôsobom. Z toho dôvodu bol použitý nový spôsob, ktorý zahŕňal 

vyzrážanie DNA pomocou skráteného protokolu Doyle a Doyle (1990), následnú purifikáciu 

cez „High Pure PCR Product Purification Kit“ (Roche) a opätovnú precipitáciu DNA 

v etanole. Vzhľadom na skutočnosť, že degradované vzorky obsahujú DNA v minimálnom 

množstve, ako nosič sme použili glykogén. Pri optimalizácii protokolu sme ako marker 

použili λDNA, ktorú sme zmiešali s homogenizovanými archeologickými zrnami a na ktorej 

sme testovali, či je danými spôsobmi možné izolovať a amplifikovať DNA. Po úspešnej 

izolácii sme pri elektroforéze okrem λDNA získali aj neznáme produkty malej veľkosti, ktoré 

v géli migrovali oveľa pomalšie ako DNA a pod UV dávali svetlozelenú flourescenciu, čo je 

zaujímavé, pretože Maillardove produkty, ktoré by sme mohli po izolácii očakávať, migrujú 

opačným smerom a pod UV svietia na svetlomodro. Zlá kvalita vzoriek robila ďalšie 

problémy pri PCR amplifikácii, preto sme vzorky ošetrili PreCR Repair Mix (NEB), čo je 

zmes enzýmov, ktorá opravuje niektoré poškodenia DNA. Pri neefektívnych reakciách taktiež 

pomohlo výrazné zvýšenie koncentrácie BSA (bovinný sérový albumín).

Po optimalizácii metód sme pomocou PCR amplifikovali špecifický úsek 

chloroplastovej DNA RBCL (sekvencia veľkej subjednotky enzýmu RuBisCo). Pri šiestich 

vzorkách z deviatich sme získali reprodukateľné výsledky, podarilo sa nám teda úspešne 

amplifikovať sekvenciu RBCL.

Výsledky analýzy artificiálne zuhoľnatených zŕn:

 Podarilo sa nám úspešne amplifikovať špecifický úsek chloroplastovej DNA. Pri 

amplifikácii cpDNA výťažky klesali v závislosti od výšky teploty a doby, počas ktorej 

boli vzorky danej teplote vystavené. 

 Zistili sme, že DNA je amplifikovateľná aj zo vzoriek ovplyvňovaných 2 h teplotou 

200°C, avšak hornú hranicu podmienok umožňujúcich amplifikáciu tepelne degradovanej 

DNA sme nestanovili.

 Pri pôsobení vysokých teplôt na zrná pšenice dochádza k tvorbe tzv. Maillardových 

produktov, ktoré komplikujú ďalšiu prácu s tepelne degradovanou DNA.

 Maillardove produkty pôsobia ako inhibítory PCR, táto inhibícia je však relatívne ľahko 

odstrániteľná zvyšovaním koncentrácie horečnatých katiónov v reakčnej zmesi.

 Zistili sme, že so zvyšovaním teploty a predlžovaním času tepelnej úpravy koncentrácia 

amplifikovateľnej DNA klesá a naopak, rastie množstvo produktov Maillardovej reakcie.
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Výsledky analýzy archeologického materiálu:

 Optimalizovali sme nový protokol na analýzu archeobotanického materiálu.

 Reprodukovateľné výsledky amplifikácie sme získali u šiestich vzoriek z deviatich, štyri 

vzorky pochádzali z obdobia doby bronzovej (lokality Púchov – dve vzorky a Sitno – dve 

vzorky) a jedna vzorka pochádzala z obdobia eneolitu (Jelšovce) a slovanskej kultúry 

(Sitno). Podarilo sa nám amplifikovať špecifický úsek cpDNA kódujúci veľkú 

podjednotku enzýmu RuBisCo.

 Pri analýze sme sa nestretli s klasickou Maillardovou reakciou, ale zvláštnymi na zeleno 

fluoreskujúcimi produktami, ktorých pôvod nám nie je známy. Predpokladáme, že ich 

prítomnosť je spôsobená degradačnými procesmi, ktoré pôsobili na starobylé zrná.

 Pri neefektívnej PCR nám nepomohlo zvýšenie koncentrácie horčíka ako to bolo pri práci 

s artificiálne zuhoľnateným materiálom. Pozitívne výsledky sme získali až po výraznom 

zvýšení koncentrácie BSA.

Obr. 1: Agarózová elektroforéza PCR zameranej na špecifický úsek cpDNA. Číslovanie vzoriek v elektroforéze: 
1 – extrakčný blank (protokol Sharma a kol.); 2 – pozitívna kontrola (neovplyvňované zrno, protokol Sharma 
a kol.); 3 – zrno ovplyvňované 1 h pri 150°C (protokol Sharma a kol.); 4 – zrno ovpl. 2 h pri 150°C (protokol 
Sharma a kol.); 5 – zrno ovpl. 1 h pri 200°C (protokol Sharma a kol.); 6 – zrno ovpl. 2 h pri 200°C (protokol 
Sharma a kol.); 7 – extrakčný blank (protokol Doyle a Doyle); 8 – pozitívna kontrola (neovplyvňované zrno, 
protokol Doyle a Doyle); 9 – zrno ovpl. 1 h pri 150°C (protokol Doyle a Doyle); 10 – zrno ovpl. 2 h pri 150°C 
(protokol Doyle a Doyle); 11 – zrno ovpl. 1 h pri 200°C (protokol Doyle a Doyle); 12 – zrno ovpl. 2 h pri 200°C 
(protokol Doyle a Doyle); 13 – extrakčný blank (izolácia cez kity); 14 – pozitívna kontrola (neovplyvňované 
zrno, izolácia cez kity); 15 – zrno ovpl. 1 h pri 150°C (izolácia cez kity); 16 – zrno ovpl. 2 h pri 150°C (izolácia 
cez kity); 17 – zrno ovpl. 1 h pri 200°C (izolácia cez kity); 18 – zrno ovpl. 2 h pri 200°C (izolácia cez kity); 19 –
extrakčný blank (izolácia cez kity); L – štandard molekulových hmotností (100 bp)

1     2   3    4    5    6     7     8   9    10  11   L      
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Obr. 2: Elektroforéza izolovanej DNA, bandy a smeary označujú λDNA, šípka zeleno žiariace produkty.

Obr. 3: Elektroforéza PCR produktov aDNA. Šípky ukazujú amplifikovanú aDNA zo zuhoľnatených zŕn 
Triticum dicoccum, bandy na spodu dráh sú spôsobené tvorbou primer dimérov.

Záver

Na základe poznatkov, že chloroplastovú DNA je možné izolovať aj zo pšeničných 

zŕn, ktoré boli vystavené teplote 200°C počas dvoch hodín, sme začali s analýzou 

archeologického zuhoľnateného materiálu. Protokoly, ktoré sme použili na prácu s artificiálne 

zuhoľnatenými zrnami však boli v tomto prípade neefektívne, preto bolo potrebné 

optimalizovať nový protokol. Podľa neho sa nám podarilo získať reprodukovateľné výsledky 

u šiestich z deviatich analyzovaných vzoriek, podarilo sa nám v nich amplifikovať špecifický 

úsek chloroplastovej DNA kódujúcej veľkú podjednotku enzýmu RuBisCO.
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Mikroskopické huby na plodoch viniča vo vegetačnom období 2008
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Úvod a formulácia cieľa

V rôznych štúdiach mykoflóry viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) bola zistená 

prítomnosť patogénnych druhov húb, ktoré infikujú ako celú rastlinu, tak aj jej plody [1],

podobne ako aj prítomnosť vláknitých mikroskopických potencionálne toxinogénnych druhov 

húb [2, 3, 4]. Chladnejšie, jarné počasie súvisí s výskytom vreckatej huby Guignardia 

bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz (anamorph: Phyllosticta ampelicida (Englem.) van der Aa), 

ktorá spôsobuje tzv. čiernu hnilobu. Huba pochádza zo severnej Ameriky [5]. Biela hniloba, 

Metasphaeria diplodiella (Viala et Ravaz) Berl. anamorph: Coniella diplodiella (Speg.) Pet. 

et Syd., bola objavená v Taliansku v roku 1878 Spegazzinim [6], na Slovensku prvýkrát 

popísaná v roku 1995 [7]. Antraknóza je stará choroba vinnej révy. Dnes je rozšírená 

prakticky po celom svete vo všetkých vinárskych oblastiach. Majerník a Foltýn [8] uvádzajú, 

že v okolí Bratislavy sa objavila v 2. polovici 18. storočia. Pôvodca sivej hniloby (Botrytis 

bunch rot – B. fuckeliana (de Bary) Whetzel) napáda plody viniča  a to v rôznych fázach 

zrelosti. Vzniká šedý povlak, ktorý bohato obaľuje napadnuté bobule. Vo forme tzv. 

ušlachtilej hniloby  prispieva k extrémne sladkému hroznu [9].

Okrem horeuvedených patogénov viniča bola zistená aj prítomnosť druhov rodov

Alternaria sp.,  Aspergillus sp.,  Cladosporium sp.,  Penicillium sp. a  Rhizopus sp. [10].

Zistila sa kontaminácia druhmi ako A. niger, A. wentii, A. ochraceus a P. expansum [11].

Prítomnosť týchto vláknitých húb predstavuje možnosť prítomnosti mykotoxínov. Výskytu 

mikroskopických húb so zameraním na potencionálnych producentov mykotoxínov na 

plodoch viniča vo vinárskych oblastiach, najmä ochratoxinogénnym druhom, sa dnes venuje 

veľká pozornosť [12]. Naším cieľom bolo zístiť prítomnosť húb na plodoch viniča 

hroznorodého (Vitis vinifera L) z vinárskych olastí Slovenska.
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Materiál a metódy

1. Odber materiálu

Zber hrozna bol vykonaný počas dvoch mesiacov vo vegetačnom období v roku 2008. 

Ako miesto odberu boli vybrané tri významné vinárske oblasti na Slovensku a to 

Malokarpatská, Nitrianska a  Južnoslovenská. Prvý odber bol vykonaný v júli, druhý odber

v druhej polovici septembra. Vybrané strapce hrozna boli jednotlivo uskladnené do suchého 

sterilného papierového vrecka.

2. Kultivačné média

Z hodnotených pôd zemiakovo-dextrozový agar (PDA), Czapek-kvasnicový agar 

(CYA) sme ako kultivačné médium použili jednotný univerzálny Czapek-Doxov agar (CDA), 

ktorý je komerčne dostupný (Biomark Laboratories Pune, India).

3. Izolácia húb

Z každého strapca sme odobrali 10 bobúľ a priamo položili na CDA do Petriho misiek

(PM). Pri vzorkách z odberu v mesiaci júl v dôsledku vysušenia bobúľ sme použili na 

aktiváciu klíčenia tzv. vlhkú komôrku, ktorá predstavuje PM s navlhčeným filtračným 

papierom. PM s bobuľami sme inkubovali v termostate pri 25˚C (± 2°C). Počas inkubovanej 

doby boli vzorky sledované každý deň, v dôsledku zachytenia pomalšie rastúcich druhov a 

následne ich možnému zarasteniu rýchlejšie rastúcich druhov. Makroskopicky odlíšiteľné 

rody húb boli očkom prenesené do nových sterilných PM, opäť inkubované v termostate 25˚C 

(±  2°C) 7-10 dní. Po vyrastení kultúry na základe makroskopických (farba, textúra, okraje 

kolónie) a mikroskopických znakov bola vykonaná rodová identifikácia všetkých húb a

druhová identifikácia rodov Aspergillus (A), Penicillium(P) a Fusarium (F) podľa [13, 14, 15, 

16]. Mikroskopické preparáty sme farbili bavlníkovou modrou (BM) v laktofenole (0,05 g

BM do 100 ml roztoku fenol:glycerol:kyselina mliečna:destilovaná voda v pomere 1:2:1:1), 

ktorá farbí chitín prítomný v bunkových stenách húb na modro, ostatné časti buniek 

(polysacharidy) sme farbili bazickým fuchsínom v zložení 0,1 g na 100 ml vody. Po 

identifikácii izolátu sme sterilné kmene preniesli na šikmý CDA. Po vyrastení bola kultúra 

uskladnená v chladničke pri 8˚C.

Výsledky a diskusia

Náš výskum potvrdil prítomnosť mikroskopických vláknitých húb. Boli to 

predovšetkým obligátne druhy, ktoré pôsobia ako pôvodcovia múčnatky (Uncinula necator 

(Schein.) Burr. anamorph: Oidium tuckeri Berk.) a perenospóry (Plasmopara viticola Berk. & 

Curt. ex. De Bary), ktoré v našej práci ďalej neuvádzame, keďže nie sú pestované in vitro.
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Podobne sme zistili vysoký počet húb ako pôvodcov hnilôb – výskyt pôvodcov bielej 

hniloby (Metasphaeria diplodiella (Viala et Ravaz) Berl. anamorph: Coniella diplodiella 

(Speg.) Pet. et Syd.). Dnes je táto huba rozšírená vo všetkých vinárskych oblastiach južnej a 

strednej Európy, teda aj u nás [7]. Prítomnosť pôvodcu čiernej hniloby (Guignardia bidwellii 

(Ellis) Viala & Ravaz (anamorph: Phyllosticta ampelicida (Englem.) van der Aa) sme

zaznamenali iba v mesiaci júl. Na Slovensku ju prvýkrát popísali Kakaliková a Šrobárová 

v roku 1995 [5]. Pôvodca sivej hniloby (Botrytis bunch rot – B. fuckeliana (de Bary) Whetzel)

vykazoval vysokú frekvenciu prítomnosti počas obidvoch mesiacov (Tab. č. 1 a 3). V prípade 

tejto hniloby sme dokonca zaznamenali vysokú biodiverzitu v rámci druhu – anamorfné 

štádia. Boli zaznamenané konidiálne, myceliálne a sklerociálne formy, prechodnú formu sme 

nezaznamenali. Takisto sme nezaznamenali teleomorfu, ktorá sa pravdepodobne vyskytuje  

pri nižších teplotách. Kmene, ktoré sú schopné tzv. vegetatívnej kompatibility, t.j. fúzie hýf 

medzi sebou a následným prenesením jadra a cytoplazmatických elementov za vzniku 

životaschopného heterokaryonu, patria do skupiny jednej vegetatívnej kompatibility (VCG) 

[17 ].

Po prvýkrát sa vykonala analýza na prítomnosť toxinogénnych mikroskopických húb 

na plodoch hrozna z vinárskych oblastí Slovenska. V obidvoch zberoch sme spolu izolovali 

10 rodov mikroskopických húb, z toho 9 druhov potencionálnych producentov mykotoxínov 

z rodov Penicillium, Aspergillus a Fusarium, ktorých významné toxíny uvádzame v tabuľke 

č. 2. Zaznamenali sme prítomnosť hlavných producentov ochratoxínu – druhy A. carbonarius 

(Bainier) a A. niger (van Tieghem), ako aj producentov citrinínu a patulínu P. citrinum

(Thom), P. expansum (Link) hlavne v druhom odbere (Tab. 1 a Tab. 3) vo viacerých

kmeňoch. Podobné štúdie boli vykonané v Českej republike, kde izolovali rody Alternaria, 

Cladosporium, Penicillium a Rhizopus. Ochratoxinogénne druhy ako napr. A. carbonarius či 

iné druhy zo sekcie Nigri neboli v Čechách prítomné [18]. Výskyt druhov A. carbonarius a

A. niger aggregate bol zaznamenaný v mnohých štúdiách [19, 20]. Naopak nami bol 

izolovaný veľký počet druhov rodu Fusarium (F. semitectum Wollenweber, F.subglutinans 

Wolenweber & Reinking, F. verticillioides Sacc., F. oxysporum Schlecht, F.proliferatum

Matsushima, F.dimerum Penzing, F.solani (Mart) Sacc.), z ktorých pri šiestich 

predpokladáme produkciu toxínov, ako je uvedené v Tab. 2. Takýto počet druhov 

izolovaných z hrozna nebol v iných krajinách zaznamený, vyskytovali sa len jeden až dva 

druhy [2].
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Tab. 1: Zoznam lokalít všetkých rodov húb a potencionálne toxigénne druhy Penicillium (P), Aspergillus (A) a
Fusarium (F) prítomné v  júli 2008.

Lokalita
Izolované mikroskopické 
huby

Hniloby

Malanta A. niger, A. carbonarius
Ulocladium
P. citrinum
F.verticillioides
Alternaria

Metasphaeria
Elsinoe

Šenkvice F. subglutinans
Alternaria

Metasphaeria
Botrytis
Elsinoe 

Galanta A.. niger, A.. carbonarius
Alternaria
Ulocladium

Metasphaeria

Pezinok  Rhizopus
Trichoderma

Metasphaeria

Hrnčiarovce pri Nitre A.. niger
Vinohrady A. niger, A. carbonarius

Alternaria
F. subglutinans

Metasphaeria
Botrytis

Nitra F. semitectum Metasphaeria
Botrytis

Radošina Trichoderma Metasphaeria
Malanta A.. niger,  A.. carbonarius

P. glabrum
Alternaria
Ulocladium

Botrytis
Metasphaeria 

Modra F. semitectum
P. crustosum
Alternaria
Rhizopus

Botrytis
Metasphaeria

Tab. 2: Izolované mykotoxinogénne druhy rodov Penicillium (P), Aspergillus (A), Fusarium(F) a ich
potencionálne toxíny.

Izolovaný druh Mykotoxíny

A. niger (van Tieghem) ochratoxín

A. carbonarius (Bainier) ochratoxín

P. expansum (Link) patulín, citrinín

P. citrinum (Thom) citrinín

F. semitectum (Wollenweber) beauvericín

F.subglutinans (Wolenweber & Reinking) fusaproliferín, beauvericín, moniliformín

F. verticillioides (Sacc.) fumonisín B1, B2,B3

F. oxysporum (Schlecht) monoliformín, beauvericín, enniatins

F. proliferatum (Matsushima) beauvericín, fumonisín B1, B2, 
fusaproliferín, monoliformín
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Tab. 3: Zoznam lokalít všetkých rodov húb a potencionálne toxigénne druhy Penicillium (P), Aspergillus (A) a
Fusarium(F) prítomné v septembri 2008.

Lokalita Izolované 
mikroskopické huby

Hniloby

Malanta A. carbonarius
P. expansum
Fusarium
Alternaria
F. semitectum

Botrytis

Galanta P. verrucosum
P. citrinum
F. proliferatum
Trichothecium

Botrytis
Metasphaeria

Pezinok P. expansum Botrytis 
Metasphaeria

Šenkvice 1 P. citrinum
Alternaria
A. carbonarius

Botrytis

Orešany F. verticillioides
P. citrinum
Ulocladium
Alternaria
Cladosporium

Botrytis

Šenkvice 2 Alternaria
Epicoccum
P. citrinum
P. expansum

Botrytis

Modra F. oxysporum
P. citrinum
Alternaria

Hubice Fusarium,
Epicoccum
Aspergillus
P. verrucosum
P. expansum

Metasphaeria
Botrytis
Saccharomycetes
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Vplyv posunutých cyklov svetla a tmy na tlak krvi, pulzovú frekvenciu a hladiny 

melatonínu u potkanov

Ľuboš Molčan, Miroslava Beňová, Iveta Herichová, Anna Veselá, Michal Zeman

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
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Úvod a formulácia cieľa

Prostredie vyspelých štátov sveta je kontaminované okrem rôznych chemických 

zlúčenín aj fyzikálnymi faktormi, medzi ktoré patria rôzne druhy žiarenia. Viditeľné svetelné 

žiarenie nemá samotné negatívne vplyvy na človeka, môže však negatívne pôsobiť 

narušovaním prirodzeného striedania fáz svetla a tmy v rámci 24 h cyklu. Dochádza k tomu 

v dôsledku kontaminácie umelým svetlom v noci vo veľkomestách, pri preletoch 

zemepisných pásiem a pri práci na zmeny. Práca na zmeny sa v súčasnosti považuje za 

rizikový faktor vzniku niektorých civilizačných ochorení, najmä rakoviny [1], ale aj 

kardiovaskulárnych (KVS) ochorení [2]. Výsledky epidemiologických štúdií analyzujúcich 

dôsledky práce na zmeny nie sú však jednoznačné.  Niektoré práce dokumentujú až o 40 % 

zvýšené riziko vzniku KVS ochorení u ľudí pracujúcich na zmeny oproti pracovníkom 

pracujúcim len v denných zmenách [3], ale ďalšie práce takéto dramatické riziko 

nepotvrdzujú [4].

Práca na zmeny môže viesť k hypertenzii, dyslipidémii, inzulínovej rezistencii 

a obezite a môže zvyšovať riziko KVS ochorení aj nepriamo - modifikáciou účinkov stresu, 

stravovacích návykov a následnej obezity, fajčením a podobne [5, 6].

V cirkadiánnej organizácii hrá dôležitú úlohu epifyzárny hormón melatonín, ktorý 

vznika z amínokyseliny tryptofánu a jeho medziproduktom je aj neurotransmiter serotonín. 

Moduluje aktivitu viacerých fyziologických procesov, vrátane KVS, reprodukčných 

a neuroendokrinných funkcií. Jeho produkcia epifýzou je limitovaná na noc a je 

bezprostredne inhibovaná svetlom [7]. Z tohto dôvodu je melatonín pokladaný za vhodný  

marker aktivity centrálneho oscilátora lokalizovaného v suprachiazmatických jadrách mozgu 

[8]. 

Podstata epidemiologických štúdii neumožňuje odhaliť kauzálne závislosti 

v multifaktoriálne podmienených ochoreniach. Príčinné súvislosti sa zvyčajne dajú odhaliť 
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v animálnych štúdiách, pri ktorých meníme len jednu premennú, kým ostatné ostávajú 

nezmenené.  Preto cieľom nášho pokusu bolo sledovať vplyv posunov svetelného režimu 12 h 

svetla (L) a 12 h tmy (D) v zmysle fázového oneskorovania na hmotnosť, tlak krvi (TK) 

a pulzovú frekvenciu (PF) potkanov kmeňa Wistar. Analyzovali sme aj vplyv tohto 

svetelného režimu mimikujúceho prácu na zmeny v krátkych rotačných posunoch  na 

cirkadiánne zmeny koncentrácii hormónu melatonínu v plazme a aj cirkadiánne zmeny 

dominantného metabolického energetického metabolitu – glukózy. 

Materiál a metódy

Na pokus sme použili 72 samcov potkanov kmeňa Wistar z chovnej stanice Dobrá 

Voda, ktoré mali na začiatku pokusu 6 týždňov. Zvieratá boli chované v akreditovanom 

zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie, PriF UK (SK PC 21004) pri konštantnej 

teplote 21 ± 1°C a svetelnom režime LD 12:12, svetlo od 6:00 do 18:00 h. Po týždňovej 

aklimatizácii na podmienky zverinca boli zvieratá experimentálnej skupiny vystavené 

fázovým posunom v zmysle fázového oneskorovania o 8 h každý druhý deň (obr.1).

Obr. 1: Schéma svetelného režimu v experimentálnom zverinci.

Pokus trval 10 týždňov a počas tohto obdobia sme v týždňových intervaloch (každý 

utorok, kedy sa svetelné režimy v kontrolnej a pokusnej skupine nelíšili) zaznamenávali 

hmotnosť tela, tlak krvi (TK) a pulzovú frekvenciu (PF). Oba parametre sa merali 

neinvazívnou metódou na chvoste pomocou prístroja AD Instruments (Nemecko) 

a vyhodnocovali sme ich pomocou programu Chart 5 od tej istej firmy. 

Pokus sme ukončili po 10 týždňoch a potkany boli dekapitované v 4h intervaloch 

počas celého 24h cyklu, kedy bol LD zhodný u oboch skupín. Krv sme zachytili do 

skúmaviek s heparínom a po odstredení sa plazma uchovala pri – 80°C. Melatonín sme merali 

rádioimunologickou metódou s použitím 3H-melatonínu (Amersham, UK) a protilátkou G/S 

704-8486 (Stockgrand Ltd., Univ. Surrey, UK). Postup bol validovaný v podmienkach nášho 
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laboratória [9]. Koncentrácie glukózy boli merané komerčným kitom firmy Roche 

(Švajčiarsko) automatickým analyzátorom Hitachi 911 (Japonsko). Presnosť meraní bola 

kontrolovaná štandardami Precinorm N a Precipath P firmy Roche. 

Výsledky a diskusia

Hmotnosť tela sa počas pokusu zvyšovala v oboch skupinách (obr. 2) a na konci 

pokusu dosiahla u kontrolnej skupiny (KS)  486,9 ± 8,6 g, kým v pokusnej skupine (PS) 468 

± 12,2 g, čo predstavuje 1,9 % pokles hmotnosti oproti kontrole. Naše údaje korešpondujú 

s výsledkami autorov Murphy a kol. [10], ktorí konštatujú,  že práca na zmeny je určitým 

stresovým faktorom, ktorý mení množstvo prijatej potravy a následne aj hmotnosť potkanov 

vystavených podmienkam simulujúcim prácu na zmeny. Na druhej strane, zvýšenie aktivity 

potkanov počas aktívnej fázy (v noci) malo za následok zníženie hmotnosti, zatiaľ čo 

stimulovaná aktivita počas pasívnej fázy potkanov (cez deň) indukovala prírastok hmotnosti 

[11]. Uvedené zmeny autori vysvetľujú, zníženou pohybovou aktivitou zvierat a zlým 

časovaním príjmu potravy.

Obr. 2: Hmotnosti potkanov exponovaných posunutým svetelným režimom (- - - ; n = 36) a kontrolnej skupiny   
(–– ; n = 36). Hodnoty sú uvedené ako priemer ± SEM.

Obr. 3: Tlak krvi (A) a pulzová frekvencia (B) potkanov počas 10 týždňov exponovaných posunutým svetelným 
režimom (- - - ; n = 12) a v kontrole (–– ; n = 12). Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM (* p < 0,05).

*
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Vývoj zmien TK počas nášho pokusu mal stúpajúci trend v oboch skupinách potkanov 

(obr. 3a). KS vykazovala priemerne vyššie hodnoty TK ako PS, čo bolo kompenzované 

priemernými nižšími hodnotami PF u KS oproti PS, ktoré vykazovali klesajúci trend počas 

pokusu (obr. 3b). Podobné zmeny TK u potkanov boli zistené pri normotenzívnych [12] i 

hypertenzívnych potkanov [13], ale viaceré práce dokumentujú pokles TK pri opakovaných 

meraniach manžetou na chvoste. Po štyroch týždňoch pokusu sa priemerné hodnoty 

stabilizovali pravdepodobne v dôsledku habituácie zvierat na manipuláciu súvisiacu 

s meraním TK.

Obr. 4: Cirkadiánny rytmus koncentrácia melatonínu (A) a glukózy (B) v plazme potkanov exponovaných 
posunutým svetelným režimom (- - - ; n = 6 v každom bode) a kontrolnej skupiny (–– ; n = 6 v každom bode). 
Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. Čierny pásik na osi X symbolizuje tmavú fázu (D).

Koncentrácie melatonínu v plazme vykazovali signifikantný (p < 0,001) cirkadiánny 

rytmus  v oboch skupinách (obr. 4a). Akrofáza rytmu v KS bola vypočítaná na 19h 37 minút 

ZT (ZT = Zeitegeber Time; ZT 00.00 odpovedá začiatku svetlej fázy), kým akrofáza rytmu v 

PS predstavovala 17:03 hodín ZT. Zistené  fázové predbiehanie v pokusnej skupine bolo 

zrejme spôsobené expozíciou experimentálnych zvierat posunutému svetelnému režimu 

v predchádzajúcich dvoch dňoch. Existencia signifikaného cirkadiánneho rytmu melatonínu 

v oboch skupinách nasvedčuje, že zvieratá sú schopné nasynchronizovať sa na použitý rýchly 

rotačný program zmien cyklu LD, ktorý simuluje svetelné podmienky práce na zmeny [14]. 

Koncentrácie melatonínu v plazme boli u oboch skupín približne rovnaké. 

Pri koncentráciách glukózy (obr. 4b) sme nezistili signifikantný rytmus, hoci 

koncentrácie boli numericky vyššie v druhej polovici aktívnej fázy u KS, kým u PS sme 

žiadne trendy nezaznamenali. Potkany po desynchronizácii vplyvom exogénnych faktorov 

[11], po lézii SCN [15] alebo po krátkodobom hladovaní [16] nevykazovali signifikantný 
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rytmus hladín plazmatickej glukózy a jej priemerné hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 5,5 –

7,5 mmol/l. V našom pokuse sa hladiny pohybovali v rozsahu 9 – 10 mmol/l, čo odpovedá 

očakávaným hodnotám pre potkany s neobmedzeným prístupom k potrave.  Signifikantný 

rytmus hladín glukózy s maximom na rozmedzí svetlej a tmavej fázy pozorovali autori 

Salgado-Delgado a kol. [11], ktorí v zhode s našimi výsledkami nezaznamenali rytmus 

v skupine s narušeným denným režimom. Rozdiely medzí citovanými a našimi výsledkami 

môžu byť spôsobené externými faktormi, ako aj akútnym stresom pri odoberaní vzoriek krvi

a vyžadujú ďalšiu pozornosť.

Záver

V našom pokuse sme nezaznamenali vzostup tlaku krvi potkanov chovaných na 

svetelných režimoch simulujúcich prácu na zmeny. Na animálnom modeli sme teda 

nedokázali rizikovosť tohto faktora pre vznik a vývin hypertenzie, ktorý vyplýva z niektorých 

epidemiologickým štúdií. Je možné, že práca na zmeny predstavuje komplexnejší záťažový 

faktor spojený s neadekvátnou reakciou na stresory, s ktorými sa organizmus musí 

vysporiadať. Ďalším kritickým faktorom môže byť vek, pretože epidemiologické štúdie sa 

týkajú ľudí vo vyššom, produktívnom veku, kým náš pokus zahŕňal mladé jedince. Týmto 

faktorom budeme venovať pozornosť v ďalšom výskume. Zaznamenaný signifikantný rytmus 

hladín melatonínu v plazme dokazuje, že centrálny cirkadiánny oscilátor zostáva 

zosynchronizovaný so svetelnými podmienkami prostredia pri rýchlych posunoch LD cyklu 

simulujúcich prácu na zmeny. Zmeny v akrofáze a absencia zmien v hladinách glukózy 

v plazme však naznačuje možnosť desynchronizácie periférnych oscilátorov, ktoré pri 

dlhodobej expozícii narušeným cyklom v prostredí môžu mať negatívne dôsledky na 

organizmus.

Poďakovanie

Práca bola finančne podporená grantovými úlohami APVV 20-022704 a APVV-0214-

07.

Zoznam použitej literatúry

[1] O'Keefe J. H., Cordain L. (2004): Mayo. Clin. Proc. 79, p. 101

[2] Knutsson A. (2003): Occup. Med. 53, p. 103

[3] Boggild H., Suadicani P., Hein H., et al. (1999): Occup. Environ. Med. 56, p. 640

[4] Karlsson B., Knutsson A., Lindahl B. (2001): Occup. Environ. Med. 58, p. 747

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

475



[5] Knutsson A., Hallquist J., Reuterwall C., et al. (1999): Occup. Environ. Med. 56, p. 46 

[6] Staels B. (2006): Nat. Med. 12, p. 54 

[7] Vanecek J. (1998): Physiol. Rev. 78, p. 687

[8] Boivin D. B., James F. O. (2002): J. Biol. Rhythms 17, p. 556

[9] Zeman M., Nosáľová V., Bobek P., et al. (2001): Biologia 56, p. 695

[10] Murphy H. M., Wideman C. H., Nadzam G. R. (2003): Integr. Physiol. Behav. Sci. 38, p. 

316

[11] Salgado-Delgado R., Angeles-Castellanos M., Buijs M. R., et al. (2008): Neuroscience

154, p. 922

[12] Tabuchi M., Umegaki K., Ito T., et al. (2001): Jpn. J. Pharmacol. 85, p. 197

[13] Canal-Corretger M. M., Witte K., Díez-Noguera A., et al. (2001): Chronobiol. Int. 18, p. 

641

[14] James F. O., Cermakian N., Boivin D B. (2007): Sleep. 30, p. 1427

[15] La Fleur S. E. (2003): J. Neuroendocrinol. 15, p. 315

[16] Ruiter M., La Fleur S. E., Heijningen C., et al. (2003): Diabetes 52, p. 1709

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

476



Vplyv diabetu indukovaného streptozotocínom na expresiu receptora 

pre angiotenzín II a hodinových génov v pankrease potkana
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Úvod a formulácia cieľa

Cirkadiánne rytmy vznikajú ako výsledok činnosti biologických hodín lokalizovaných 

u cicavcov v suprachiasmatických jadrách hypotalamu (SCN) [16]. Molekulárnou podstatou 

rytmických oscilácii SCN je rytmická expresia tzv. hodinových génov (per1, per2, per3, tim, 

cry1, cry2, bmal1, clock, ck1ε) [18]. Expresia je iniciovaná pomocou transkripčných faktorov 

BMAL1 a CLOCK, ktoré sa viažu na promótorovú oblasť per génov a zvyšujú tvorbu mRNA 

a následne PER proteínov. V cytoplazme sú PER proteíny fosforylované pomocou 

kazeínkinázy 1ε (Ck1ε), ktorá tak napomáha ich rýchlejšej degradácii. Na fosforylácii PER 

proteínov sa môže zúčastňovať aj ck1δ, ktorá je vysoko homologická s ck1ε [3]. Po nasýtení 

fosforylačnej kapacity Ck1 dochádza k akumulácii PER proteínov, ktoré spolu vytvárajú tzv. 

veľký negatívny komplex  (PER1, PER2, PER3, CRY1, CRY2 a TIM). Komplex je následne 

translokovaný do jadra, kde vyväzuje transkripčné faktory BMAL1 a CLOCK z ich 

väzobného miesta a zastavuje tak transkripciu svojich kódujúcich génov [15]. 

Sprievodným javom niektorých ochorení sú narušenia cirkadiánnych rytmov. Zmeny 

v dennom profile tlaku krvi, pohybovej aktivity, hladín hormónov, či expresie hodinových 

génov boli popísané aj počas ochorenia diabetes mellitus. Diabetes mellitus je závažné 

metabolické ochorenie, ktoré sa prejavuje neschopnosťou organizmu využívať glukózu ako 

zdroj energie. K typickým príznakom diabetu patria, okrem vysokých hladín glukózy v krvi, 

zvýšený príjem vody, potravy, zvýšené močenie, prítomnosť ketolátok, či glukózy v moči a  

poruchy kardiovaskulárneho, vylučovacieho a nervového systému [1]. Súčasné poznatky 

poukazujú, že na rozvoji diabetu by sa mohol podieľať lokálny renín-angiotenzínový systém 

(RAS) prítomný v pankrease. Podávanie inhibítoru angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 

(ACE) alebo blokátorov pre receptory pre angiotenzín II (AT1) znižujú riziko výskytu diabetu 

typu 2 až o 25% [2]. Počas diabetu stúpa expresia AT1 receptorov v pankreatických INS-1E 
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bunkách [12] a v in vitro kultúrach Langenharsových ostrovčekov diabetických db/db myší 

v porovnaní s kontrolou [5]. Vyššia expresia komponentov RAS je pozorovaná aj in vivo u 

Zucker diabetic fatty potkanov [19] a neobéznych diabetických myší [4]. 

Keďže doterajšie práce boli realizované na genetických modeloch diabetických zvierat 

alebo v in vitro podmienkach rozhodli sme sa sledovať expresiu AT1 receptorov v pankrease 

potkana s diabetom indukovaným pomocou streptozotocínu (STZ). STZ animálny model 

diabetu patrí medzi veľmi často využívané modely, pretože svojim príznakmi zodpovedá 

chronickej forme cukrovky u ľudí [20]  a preto sme ho aj my použili v našich experimetoch.

V pokusoch sme sa zamerali na popísanie zmien cirkadiánnych rytmov v pankrease potkana 

na úrovni expresie hodinových génov a niektorých komponentov RAS.  

Materiál a metódy

Pokusy sme realizovali na dospelých potkanoch kmeňa Wistar (72 samcoch; 140-

160g) z Ústavu experimentálnej farmakológie SAV Bratislava, Chovná stanica Dobrá voda. 

Zvieratá sme chovali na štandartných laboratórnych podmienkach so svetelným režimom 12 

hodín svetlo : 12 hodín tma a s prístupom k vode a potrave ad libitum. Potkany sme rozdelili 

do dvoch skupín. Diabetickej skupine sme intraperitoneálne podali strepotozotocín (Serva, 

Nemecko) v dávke 65 mg/kg rozpustený 0,1 M citrátovom tlmivom roztoku (pH=4,5). 

Kontrolnej skupine sme aplikovali rovnakú dávku 0,1 M citrátového pufru (pH=4,5). Rozvoj 

diabetu sme overili na tretí deň od aplikácie STZ pomocou diagnostických prúžkov Gluko 

Phan (Lachema, ČR). Odber vzoriek prebiehal na 17. deň od indukcie diabetu. Vzorky boli 

odoberané v 4 hodinových intervaloch počas 24 hodinového cyklu. 

Po inhalačnej narkóze oxidom uhličitým a následnej dekapitácii boli odobraté vzorky  

pankreasu, ktoré sme kvôli stabilizácii RNA 10 min. inkubovali v 0,5 ml RNA later 

Stabilisation Reagent (QIAGEN, Nemecko). Vzorky sme následne zamrazili na –80 oC. 

Celkovú RNA z pankreasu sme vyizolovali pomocou RNeasy Protect Mini Kit (QIAGEN, 

Nemecko). Tkanivá sme zhomogenizovali v zmesi 600 μl RLT pufru zmiešaného s 6μl β-

merkaptoetanolu a scentrifugovali. Supernatant sme preniesli do nových ependorfiek a pridali 

600 μl 70% etanolu. Následne sme kolónku premyli v 700 μl RW1 pufru a 2 krát v              

500 μl RPE pufru. Po každom premytí nasledovala krátka centrifugácia. Na záver sme 

uvoľnili RNA zo silikagélovej membrány pridaním 50μl sterilnej redestilovanej vody 

s následnou centrifugáciou. 
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Syntézu komplementárnej DNA sme realizovali pomocou kitu ImProm-II Reverse 

Transcription System (Promega, USA). Zo vzoriek sme odstránili etanol a jeho zvyšky sme 10 

minút odparovali v laminárnom boxe. Následne sme RNA rozriedili s 0,5 g random-

hexamérnych primerov a nechali inkubovať v cykleri (Techne, USA) 5 minút pri 70 oC. Po 

inkubácii sme vzorky okamžite ochladili na ľade. K 15 l reakčnej zmesi pozostávajúcej z 1 x 

reakčného pufru, 2 l 25 mM MgCl2, 1l 10 mM dNTPs, 0,5 l rRNasin ribonukleázového 

inhibítora a 1 l reverznej transkriptázy sme pridali 5 l zmesi RNA a random hexamer 

primerov. Vzorky sme umiestnili do cyklera a inkubovali za príslušných podmienok: 

počiatočná inkubácia - 5 minút pri 25 oC, prepis - 60 minút pri 42 oC, tepelná inaktivácia 

reverznej transkriptázy - 15 minút pri 70 oC.

Komplementárnu DNA sme kvantifikovali pomocou real time PCR s použitím kitu s 

hot start polymerázou (QuantiTect SYBR Green PCR Kit; QIAGEN, Nemecko). Primery boli 

komplementárne špecifické oligonukleotidy (20-22 bp): per2 (GenBank č. AB016532) sense 

5'-GAG CGT GAA GCA GGT GAA G-3', antisense 5'-CAG CAA ACA TGT CCG AGT 

TCT-3'; bmal1 (GenBank č. AB012600) sense 5'-CGA TGC GAA GAC TGG ACT-3', 

antisense 5'-GTA GCC TGT GCT GTG GAT TG  -3'; ck1ε (GenBank č. NM_031617) sense 

5'-TCA GAA GTA CGA GCG GAT CA-3', antisense 5'-GCG GCA GAA GTT GAG GTA 

AG-3'; ck1δ (GenBank č. NM_139060) sense 5'-GCT ATC CTT CTG AAT TTG C-3', 

antisense 5'- GTG TCT TAA TCG TTC TTC TC -3'; ace (GenBank č. NM_012544) sense 5'-

AGG GTC TTT GAC CGG AAG CA-3', antisense 5'-TCG TGG AAC TGG AAC TGG A-3; 

at1 (GenBank č. NM_030985 (AT1a) NM_031009 (AT1b)) sense 5'- AAT TAT GGC GAT 

TGT GCT TTT C-3', antisense 5'- GCT ATG CAG ATG GTG ATG G-3; gapdh (GenBank č. 

AF106860) sense 5'-CTG AGA ATG GGA AGC TGG TC-3', antisense 5'-GTG GTT CAC 

ACC CAT CAC CAA -3'. Reakcia prebiehala v cykleri ABI PRISM® 7900HT Sequence 

Detection System (Applied Biosystems, USA) alebo IQ5 (BIO-RAD, USA) za nasledovných 

podmienok: iniciácia hot start polymerázy pri 95 °C 15 min; nasleduje 50 cyklov pri 94 °C 

15s; 49-55 °C 30s a 72 °C 30s. Špecifickosť a identita produktu bola validovaná analýzou 

teploty denaturácie vzniknutých produktov. Ako interný štandard na normalizáciu SYBR 

Green I fluorescenčného signálu slúžila fluorescenčná farbička ROX. Expresia génov bola 

normalizovaná vzhľadom na expresiu housekeeping génu glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenázy - gapdh. Prítomnosť rytmu v dátach sme štatisticky vyhodnotili kosínorovou 

analýzou [9]. Rozdiely medzi dvoma skupinami sme vyhodnocovali t-testom.
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Výsledky a diskusia

V našich pokusoch sme sa zamerali na sledovanie zmien expresie hodinových génov a 

zložiek RAS v pankrease potkana po indukcii diabetu. 

Expresia hodinových génov per2 a bmal1 vykazovala v pankrease kontrolných 

potkanov rytmický priebeh. Expresia per2 začala stúpať na konci svetlej fázy dňa a vrcholila 

na začiatku tmavej fázy dňa. Expresia bmal1 bola v antifáze v porovnaní s expresiou per2

génu. Hladiny bmal1 mRNA dosahovali vrchol na začiatku svetlej fázy dňa. Naše výsledky sú 

v súlade s výsledkami iných autorov, ktorí taktiež popísali rytmickú expresiu hodinových 

génov v pankrease potkana [13]. Zaznamenali sme výrazný pokles amplitúdy rytmu 

u diabetických zvierat v porovnaní s kontrolou. Podobné zníženie amplitúdy per2 bolo 

pozorované aj v pečeni a obličkách diabetických myší [10, 14].

Expresia enzýmu zúčastňujúceho sa fosforylácie PER proetínov, ck1ε, nebola v 

pankrease kontrolných zvierat exprimovaná rytmicky. Podobne aj výsledky iných autorov 

ukázali arytmickú expresiu ck1ε v SCN [7]. Hoci iní autori zaznamenali nízko amplitúdový 

rytmus expresie ck1ε mRNA, na úrovni proteínov počas 24 hodinového cyklu k zmenám v jej 

hladinách nedochádza a ck1ε je považovaná za arytmický hodinový gén [11, 17]. Okrem ck1ε 

sme sledovali expresiu aj ck1δ, ktorej expresia je v periférnych orgánoch intenzívnejšia ako

ck1ε [7]. V pankrease kontrolných potkanov sme nepozorovali rytmickú expresiu ck1δ. Po 

indukcii diabetu sme však zaznamenali výrazný signifikantný rytmus ck1ε a ck1δ. Hladiny 

oboch fosforylačných enzýmov začali stúpať koncom svetlej fázy dňa a vrcholili počas tmavej 

fázy 24 hodinovej periódy. 

Pozorovali sme signifikantný pokles expresie ace a at1 v priebehu 24 hodinovej 

periódy u potkanov po aplikácii STZ. Pokles expresie at1 sme zaznamenali ako počas svetlej 

tak počas tmavej fázy dňa. Signifikantné zníženie ace mRNA sme pozorovali v pankrease len 

počas tmavej fázy dňa. Doterajšie výsledky realizované v in vitro podmienkach a na 

genetických modeloch diabetu popísali vyššiu expresiu AT1 mRNA u diabetických zvierat [4, 

5, 19, 12], čo zrejme poukazuje na odlišnosť použitých experimentálnych modelov. Analýza 

denného profilu ace a at1 neukázala rytmický priebeh v pankrease potkana ani u kontrolných 

ani u diabetických potkanov. 

Záver

V našej práci sme popísali denný profil expresie hodinových génov per2 a bmal1

v pankrease potkana s STZ indukovaným diabetom. Kým expresia bmal1 nevykazovala 
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rozdiely medzi kontrolnými a diabetickými potkanmi, expresia per2 mala zníženú amplitúdu 

rytmu v porovnaní s kontrolou. Pokles amplitúdy môže byť zrejme dôsledkom hyperglykémie, 

ktorá je pre diabetes charakteristická. Glukóza inhibuje expresiu per2 génu v in vitro

kultúrach fibroblastov [6]. Inhibičný účinok na expresiu per2 bol popísaný po podaní glukózy 

aj in vivo v pečeni potkana [8].

Zaznamenali sme výraznejší denný rytmus v expresii oboch fosforylačných enzýmov 

ck1ε a ck1δ u diabetických potkanov v porovnaní s kontrolou. Sledované rozdiely poukazujú, 

že počas diabetu sa na regulácii fosforylačných enzýmov zúčastňuje regulačný mechanizmus, 

ktorý zatiaľ nebol objasnený. 

Popísali sme  zmeny v expresii jednotlivých komponentov RAS systému v pankrease 

diabetických potkanov. Naše výsledky sú v tomto smere originálne a dokazujú, že pri STZ 

modele diabetu nedochádza k vyššej aktivite RAS systému, ale naopak jeho aktivita klesá. 

Akú dôležitosť zohráva lokálny RAS v rozvoji ochorenia je otázne. Naše výsledky však 

implikujú, že pri štúdiu zmien lokálneho RAS v pankrease počas diabetu treba prihliadať na 

genetický pôvod experimentálnych zvierat ako aj dĺžku trvania pôsobiaceho diabetu.  
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Sledovanie biologického účinku hyperforínu
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Úvod a formulácia cieľa

Každá živá bunka je neustále vystavovaná pôsobeniu rôznych endogénnych 

a exogénnych faktorov, ktoré na ňu majú nepriaznivý vplyv. Svojimi fyzikálnymi 

a chemickými vlastnosťami dokážu poškodiť bunku tak, že zahynie alebo sa transformuje na 

malígnu bunku. Preto je nevyhnutné, aby sa bunka vedela efektívne brániť nielen vlastnými 

reparačnými mechanizmami, ale aj s využitím bioprotektívnych látok - antimutagénov, ktoré 

jej tento boj uľahčujú.

Pojem antimutagén sa pôvodne používal na pomenovanie agensu, ktorý redukuje 

frekvenciu spontánnych alebo indukovaných mutácii bez ohľadu na mechanizmus, ktorým sa 

redukcia uskutočňuje. V súčasnosti antimutagény rozdeľujeme na dezmutagény 

a bioantimutagény [1].

Obr. 1: Klasifikácia antimutagénov na tri hlavné skupiny. [2]

Dezmutagény vyvolávajú chemické a biochemické zmeny mutagénov. Modifikujú 

alebo blokujú mutagény ešte skôr, ako sa dostanú do kontaktu s DNA a môžu v nej indukovať 

Antimutagény

Extracelulárne 
inhibítory mutagenézy

Intracelulárne inhibítory
mutagenézy

Inhibítory 
neoplastických buniek

Inhibícia prieniku 
mutagénov 

Inhibícia endogénnych
mutagénov

Inaktivácia 
mutagénov

Modulátory 
metabolizmu

Blokátory reaktívnych 
molekúl

Modulátory replikácie a 
Reparácie DNA

Modulátory promócie
nádoru

Modulátory progresie 
nádoru
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zmeny. Sem patria napríklad reduktanty, antioxidanty, modifikátory enzýmov atď. Niektoré 

dezmutagény inhibujú aktivitu enzýmov podieľajúcich sa na metabolickej aktivácii 

promutagénov.[3]

Bio-antimutagény redukujú frekvencie indukovaných mutácii tým, že zasahujú do 

bunkových procesov súvisiacich s realizáciou mutácií. Reprezentujú ich agensy, ktoré 

ovplyvňujú proces reparácie a replikácie DNA v ovplyvnených bunkách [3].

Keďže indukcia mutácií v bunke má významnú spojitosť s iniciáciou karcinogenézy, 

dôsledkom je podrobný výskum antimutagénov, ich výskytu a mechanizmov ich účinku. 

Mnoho takých antikarcinogénnych faktorov sa nachádza v ovocí, zelenine, koreninách 

a bylinách. Všeobecne sú klasifikované ako polyfenoly, tioly, karotenoidy, retinoidy, 

tokoferoly, produkty degradácie glukozinolátov a mnohé ďalšie. 

Polyfenoly očistia bunku od aktivovaných karcinogénov, stabilizujú membrány a spolu 

s karotenoidmi inhibujú ornitínovú dekarboxylázu. Karotenoidy taktiež neutralizujú účinky 

singletového kyslíka a kyslíkových radikálov. Indoly stimulujú ochranné enzýmy, flavonoidy 

spolu s tanínmi inhibujú niektoré nebezpečné aktivačné enzýmy a zlúčeniny s obsahom síry 

stimulujú reparáciu DNA [4].

V našej práci sme sa zamerali na stanovenie potenciálneho bioprotektívneho účinku 

hyperforínu. Hyperforín je bicyklický polyprenylonavý derivát acylfluoroglucinolu [5]. Patrí 

medzi sekundárne metabolity ľubovníka bodkovaného -Hypericum perforatum  [6]. Je to 

lipofilná látka, ľahko degradovateľná, náchylná na oxidáciu a nestabilná vo väčšine 

organických rozpúšťadiel, čo sťažuje jeho štúdium [7].

                                                 
Obr. 2: Štruktúrny vzorec hyperforínu [8]               Obr. 3: Hypericum perforatum – Ľubovník bodkovaný [9]

V ľubovníku bodkovanom je hyperforín prítomný vo veľkom množstve a významne sa 
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podieľa na antidepresívnom účinku tejto rastliny. Jeho najvyššia koncentrácia sa nachádza 

v listoch a kvetoch ľubovníka – 4% v sušine [10].

V posledných rokoch sa hromadia dôkazy o rôznych ďalších účinkoch hyperforínu 

s možným farmakologickým významom, akými sú neurologické účinky, protizápalové, 

antibakteriálne, protinádorové, antiangiogénne účinky [10].

Materiál a metódy

Stanovenie antiradikálovej aktivity – DPPH test

DPPH test je metóda založená na reakcii antioxidantov so stabilným radikálom 2,2-

difenyl- 1- pikrylhydrazilom (DPPH) [11]. Antioxidanty sú látky chrániace biologický systém 

pred škodlivým pôsobením oxidačných procesov [12].

DPPH má vďaka prítomnosti nespárovaného elektrónu absorpčné maximum pri 

vlnovej dĺžke 517 nm. V prítomnosti antioxidantu odstraňujúceho volné radikály sa tento 

elektrón spáruje s vodíkom, dochádza k redukcii DPPH. Následne klesne absorbancia 

a pozorujeme odfarbenie pôvodne tmavého fialového roztoku. Intenzita sfarbenia klesá 

v závislosti od prijatého množstva elektrónov. Odfarbenie roztoku je dôkazom 

o antiradikálovej aktivite testovanej látky [11, 13].

Pripravili sme 2% zásobný roztok rozpustením 10mg hyperforínu v 500µl DMSO. 

Sériou riedení v metanole sme si následne pripravili 1%; 0,5%; 0,25%; 0,025% a 0,005% 

roztok hyperforínu. Odobrali sme 50µl z každého roztoku a zmiešali ich s 950µl 100µM 

roztoku DPPH. Vzorky sme 30 minút inkubovali v tme, pri laboratórnej teplote. Následne sme

na spektrofotometri odmerali absorbanciu pri vlnovej dĺžke 517nm.

Ako pozitívnu kontrolu sme zvolili kyselinu askorbovú, ktorá je známa svojimi 

antioxidačnými účinkami. Pripravili sme rovnakú sériu riedení ako pri hyperforíne a pridali 

rovnaké množstvo DPPH. 

Na zistenie percenta vychytávania radikálov sme použili vzťah:

AB - absorbancia DPPH radikálu, AA - absorbancia zmesi radikálu a testovanej látky [14].

Z výsledkov meraní sme pomocou počítačového program Calculsyn stanovili hodnotu 

IC5O nami sledovaných extraktov – koncentrácia, pri ktorej dochádza k vychytaniu 50 % 

voľných radikálov.

(AB – AA) / AB  x 100
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Stanovenie biologického účinku hyperforínu na Chlamydomonas reinhardtii

V pokusoch sme požívali štandardný kmeň W1 (137 C mt+) Chlamydomonas 

reinhardtii zo zbierky Univerzity v Liége v Belgicku.

V experimente sme ako pozitívny mutagén použili EMS. Bunky sme kultivovali na

pevnom HSA médiu 6 dní, následne sme ich preočkovali do tekutého HSA média 

a kultivovali 3 dni. Z tejto kultúry sme do skúmaviek pripravili jednotlivé vzorky, ktoré sme 

hodinu ovplyvňovali hyperforínom na trepačke v tme. Potom sme ich jednu hodinu 

ovplyvňovali EMS, taktiež na trepačke v tme. Bunky sme premyli a vysiali na pevné HSA, 

resp HSA médium so streptomycínom a nechali kultivovať na svetelnej polici. Prežívanie 

buniek sme vyhodnotili po 7 dňoch (HSA médium) a mutabilitu kmeňa po 21 dňoch 

kultivácie (HSA so streptomycínom).

Výsledky a diskusia

V prvom kroku sme stanovili schopnosť hyperforínu vychytávať voľné radikály. 

Použili sme na to metódu DPPH. Ako kontrolu sme použili kyselinu askorbovú, ktorá pri 

všetkých nami testovaných koncentráciach vykazovala vysoké percento vychytávania voľných 

radikálov. Hyperforín vykazoval najvyššiu hodnotu vychytávania voľných radikálov (82,4 %) 

pri najvyššej testovanej koncentrácii. So znižujúcou sa koncentráciou hyperforínu klesala aj 

jeho schopnosť vychytávať voľné radikály. Hodnota IC50 bola 0,0263 %, čo znamená, že pri 

tejto koncentrácii hyperforínu dochádza k vychytaniu 50 % voľných radikálov.

Obr. 4: Porovnanie antioxidatívnych účinkov hyperforínu a kyseliny askorbovej

Na základe výsledkov DPPH testu môžeme konštatovať, že hyperforín vykazuje 

antioxidačné účinky.

Čo sa týka bioprotektívneho účinku hyperforínu na riasy, najskôr je potrebné stanoviť 
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vhodné koncentrácie, ktoré nepôsobia na bunky C. reinhardtii toxicky. Následne sa bunky 

ovplyvnia hyperforínom spolu s diagnostickým mutagénom a sleduje sa, či dochádza k zmene 

prežívania a mutability vo vzorkách ovplyvnených hyperforínom a EMS v porovnaní so 

vzorkami ovplyvnenými samotným EMS. 

Záver

V našej práci sledujeme bioprotektívne účinky hyperforínu. Na základe získaných 

výsledkov môžeme skonštatovať, že hyperforín vykazuje antioxidačné účinky. Ak by sa jeho 

pozitívne účinky potvrdili aj v in vivo testovacích systémoch (riasy, kvasinky, baktérie, 

tkanivové kultúry), rozšírilo by sa spektrum využitia tejto látky.
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Úvod a formulácia cieľa

T lymfocyty, B lymfocyty a NK bunky predstavujú tri bunkové typy populácie

lymfocytov v periférnej krvi. Tieto bunkové typy sú mikroskopicky vzájomne morfologicky 

neodlíšiteľné, ale je ich možné určiť vďaka charakteristickým rozdielom v antigénoch ich 

bunkových membrán [1]. Na identifikáciu, stanovenie percentuálneho zastúpenia 

a absolútneho počtu lymfocytov sa používajú rôzne značené monoklonálne protilátky práve

proti ich povrchovým antigénom. Špecifickým povrchovým markerom B lymfocytov je 

diferenciačný antigén CD19, ktorý exprimuje väčšina krvných B buniek [1].

Multiparametrová prietoková cytometria umožňuje veľmi rýchle súčasné stanovenie dvoch 

fyzikálnych a najmenej troch imunologických parametrov na úrovni bunky. Vďaka tomu má 

široké využitie v klinickej praxi i výskume [2, 4, 5, 7].

Štandardná metóda na získanie absolútneho počtu lymfocytov je nepriama a využíva 

kombináciu troch rôznych samostatných meraní, ktoré sa získavajú pomocou 

hematologického prístroja a prietokového cytometra [2, 5]. Táto štandardná metóda je spojená 

so značnými rozdielmi hodnôt získavaných v rôznych laboratóriách [3, 6]. Je prístrojovo 

i časovo náročnejšia ako alternatívna  metóda využívajúca fluorescenčne značené

mikročastice. Táto metóda umožňuje priame meranie a stanovenie absolútnych počtov len 

s použitím fenotypizačnej analýzy prietokovou cytometriou. Umožňuje súčasnú kvantifikáciu 

a imunofenotypizačnú analýzu bez nešpecifických strát buniek a časovo náročných

prípravných krokov. Suspenzia mikročastíc so známou koncentráciou je pri meraní použitá 

ako vnútorný štandard. Mikročastice sú na základe fyzikálnych hodnôt a špecifickej 

fluorescencie ľahko odlíšiteľné od stanovovaných buniek [2, 5, 8].

Monitoring elementov imunitného systému metódou použitia mikročastíc je nastavený 

a využívaný najmä v humánnej klinickej praxi [2, 5]. Použitie tejto metódy na zvieracie 
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experimentálne modely bolo dosiaľ popísané len v malom počte prác [4, 7]. Cieľom práce je 

aplikácia a optimalizácia metódy na myšací model, s následným využitím pri sledovaní 

bunkovej imunitnej odpovede počas imunizácie. Ako imunogén slúžia konjugované vakcíny, 

ktorých sacharidové zložky pochádzajú z bakteriálnych Vibrio cholerae a kvasinkových 

Candida dubliniensis patogénov. Pomocou prietokovej cytometrie a priamej metódy 

s použitím mikročastíc sa stanovuje tak fenotypový profil, ako aj absolútny počet B 

lymfocytov v  myšacej periférnej krvi.

Materiál a metódy

1. Experimentálne zvieratá

Pre pokusy boli použité 5-6 týždňové samičky BALB/c myší (Valez, Praha), ktoré boli 

pred začatím pokusu  1 týždeň držané v karanténe. Zvieratám bol umožnený neobmedzený 

prístup k vode i jedlu a bolo s nimi manipulované podľa všeobecne platnej normy.

2. Príprava vzorky

Vzorky krvi boli získané orbitálnou punkciou, odoberané do skúmaviek s 

antikoagulačným činidlom K2EDTA (Sarstedt, Germany). Reprezentatívna vzorka o objeme 

50 µl bola značená 5 µl monoklonálnej protilátky anti-mouse CD19 FITC (Antigenix America 

Inc., USA), ktorá slúžila na determináciu populácie B lymfocytov. Vzorky boli inkubované 30 

min v tme pri 4 °C. Na lýzu erytrocytov bolo použitých 500 µl lyzačného roztoku Versalyse

(Immunotech, A Beckman Coulter Company, USA), vzorka bola lyzovaná 20 min v tme pri 

laboratórnej teplote. K lyzovanej vzorke sa pridalo 50 µl fluorescenčne značených mikročastíc 

s koncentráciou 964/1 µl (FlowCount Fluorospheres, Immunotech, A Beckman Coulter

Company, USA). Pri pokuse bola striktne dodržiavaná technika reverzného pipetovania. 

Takto spracovaná vzorka bola vyhodnotená použitím prietokovej cytometrie.

3. Imunofenotypizačná analýza a stanovenie absolútnych počtov 

Na stanovenie fenotypoveho profilu a absolútnych počtov bol použitý prietokový 

cytometer Cytomix FC 500 s CXP softwarom (Beckman Coulter Inc., USA). Priama metóda 

stanovenia počtu spočíva v zmiešaní známeho objemu suspenzie mikročastíc so známou 

koncentráciou so zhodným objemom vzorky plnej krvi. Následne sa stanoví pomer buniek vo 

vzorke k fluorescenčným mikročasticiam. Vzhľadom k tomu, že koncentrácia mikročastíc je 

známa, možno absolútny počet buniek stanoviť pomocou vzorca: absolútny počet (bunky/µl) 

= celkový počet spočítaných buniek/celkový počet spočítaných mikročastíc x koncentrácia 

mikročastíc.
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Výsledky a diskusia

Použitie lyzačného roztoku Versalyse umožnilo analýzu vzorky na prietokovom 

cytometri ihneď po lýze. Vzorku nebolo potrebné zbavovať lyzačného roztoku premývaním, a 

tak nedošlo k nešpecifickým stratám buniek. Použité fluorescenčné mikročastice sa javili ako 

samostatná homogénna od ostatných elementov dobre odlíšiteľná populácia. Pri získavaní 

absolútneho počtu sa vylúčili agregáty mikročastíc a do úvahy sa brali len samostatné 

partikuly (Obr. 1).

mikročasticemikročastice

Obr. 1: Fluorescenčné mikročastice zahrnuté do výpočtu absolútneho počtu B lymfocytov.

Populáciu B lymfocytov membránovo nesúcu marker CD19 bolo možné označiť a 

ohraničiť na základe špecifickej granularity a fluorescencie (Obr. 2).

Obr. 2: Vyznačená populácia B lymfocytov obsahujúcich marker CD19.
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Keďže pomer objemu plnej krvi a fluorescenčých mikročastíc bol dodržaný, bolo 

možné podľa spomínaného vzorca získať absolútny počet B lymfocytov.

Príklad výpočtu absolútneho počtu B buniek:

celkový počet spočítaných buniek: . . . . . . .1341

celkový počet spočítaných mikročastíc: . . .1033

koncentrácia mikročastíc v µl: . . . . . . . . .. . 964

absolútny počet (bunky/ µl) = celkový počet spočítaných buniek/celkový počet spočítaných 

mikročastíc x koncentrácia mikročastíc 1341/1033 x 964 = 1251 buniek/ µl

Záver

Aplikácia optimalizovanej metódy stanovenia absolútnych počtov B lymfocytov 

prietokovou cytometriou s použitím fluorescenčných mikročastíc ako vnútorného štandardu 

na zvierací experimentálny model sa ukázala ako možná. Jej potencionálne využitie na 

myšacom modely spočíva v sledovaní bunkovej imunitnej odpovedi v priebehu vakcinácie. 

Stanovenie imunofenotypu a presnej koncentrácie buniek v určitom objeme krvi je teda 

súčasne možné. Práca dokazuje rozšírenie a využitie metodiky v experimentálnej oblasti.
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Úvod a formulácia cieľa

Biologické funkcie a procesy sú v organizme z časového a funkčného hľadiska 

precízne koordinované. Väčšina organizmov, ktoré sú vystavené cyklu striedania sa svetla 

a tmy, vykazuje rytmické fluktuácie v telesných funkciách a dokáže synchronizovať svoje 

telesné funkcie voči cyklu deň/noc. V minulých rokoch sa podarilo identifikovať tzv. 

„hodinové gény“, ktorých rytmická transkripcia a translácia udržiava v činnosti biologické 

hodiny [8].  

U cicavcov, vrátane človeka, sa na riadení cirkadiánnych rytmov podieľajú tak 

nervové, ako aj humorálne mechanizmy. Monitorovanie krvného tlaku jasne dokázalo, že 

u väčšiny jedincov vykazuje kolísanie krvného tlaku štandardnú a dobre reprodukovateľnú 

cirkadiánnu variabilitu v priebehu 24 hodín. U človeka je systolický aj diastolický krvný tlak 

vyšší počas dňa, klesá večer a dosahuje najnižšie hodnoty medzi polnocou a druhou hodinou

rannou. V nočných hodinách dochádza k fyziologickému poklesu krvného tlaku o 10-20% 

[1]. 

Nezanedbateľné percento pacientov trpiacich hypertenziou vykazuje abnormálny 

cirkadiánny rytmus tlaku krvi charakterizovaný absenciou poklesu krvného tlaku v noci (non-

dippers – neklesači). Nie je veľa experimentálnych modelov, ktoré by umožňovali štúdium 

tohto javu. Táto problematika je aktuálna najmä preto, lebo obrátený alebo neklesajúci denný 

rytmus tlaku krvi je závažným rizikových faktorom vzniku porúch činnosti srdca a cievneho 

systému [4].

Prvým úspešným genetickým modelom hypertenzie je línia potkanov TGR(mRen-

2)27 [6]. U týchto potkanov sa neobjavuje nočné zníženie krvného tlaku, a teda vykazujú 

obrátený profil tlaku krvi [4]. Zvýšené hladiny tlaku krvi aj obrátený profil tlaku krvi je u 

TGR potkanov možné normalizovať inhibíciou renín-angiotenzínového systému [5, 9].
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Renín-angiotenzínový systém (RAS) je dôležitý humorálny regulátor 

kardiovaskulárneho systému a hrá významnú úlohu v rozvoji hypertenzie [10]. Hlavným 

efektorovým produktom RAS je angiotenzín II [2, 11]. Väčšina fyziologických účinkov 

angiotenzínu II (vazokonstrikcia, uvoľňovanie aldosterónu a vazopresínu, zadržiavanie sodíka 

a vody, sympatiková aktivácia) je sprostredkovaná angiotenzínovými receptormi  AT1 [3]. 

V našej práci sme sa zamerali na interakcie cirkadiánneho systému a renín-

angiotenzínového systému, ktoré by mohli súvisieť so vznikom neklesajúceho denného 

profilu tlaku krvi. Naším cieľom bolo zistiť, či aplikácia angiotenzínu II ovplyvní

cirkadiánny oscilátor v srdci monitorovaný na úrovni expresie per2 a bmal1. Zároveň sme 

sledovali zmeny v expresii mRNA kódujúcej AT1 receptory a angiotenzín-konvertujúci 

enzým (ACE) po podaní ACE inhibítora (kaptopril) alebo angiotenzínu II. 

Materiál a metódy

V prvom pokuse bolo použitých 13 geneticky hypertenzívnych TGR(mRen-2)27 

samcov potkana umiestnených v skupinových chovných klietkach so svetelným režimom 

svetlo(L):tma(D) 12:12 so začiatkom svetlej fázy dňa o 7.00. Teplota v chovnom zariadení 

bola 22±2°C a potkany mali prístup k potrave a vode ad libitum. Kaptopril bol siedmym 

zvieratám podávaný v koncentrácii 100mg/kg živej hmotnosti. Šesť zvierat slúžilo ako 

kontrola. Odbery sa uskutočnili v čase od 9.20 do 11.00. 

V druhom pokuse bolo použitých 45 normotenzívnych potkanov kmeňa Sprague 

Dawley, ktoré boli chované na svetelnom režime LD 12:12 so začiatkom svetlej fázy o 8.00 

a s prístupom k potrave a vode ad libitum. Angiotenzín II (Merck, Nemecko) bol dvadsiatim 

potkanom aplikovaný pomocou alzetových pumpičiek po dobu 7 dní v dávke 100 ng/kg/min. 

Odbery vzoriek prebiehali 1 deň pred vyčerpaním rezervoára pumpičiek v štvorhodinových 

intervaloch so začiatkom o 10.00. Zvieratá boli usmrtené inhalačnou narkózou oxidom 

uhličitým a dekapitované. Srdcia boli vypreparované, zmrazené v tekutom dusíku a vzorky 

boli uložené pri -80°C až do izolácie RNA.

Zo srdca sme pomocou Tri-reagentu (Total RNA Isolation reagent, MRC, USA) 

vyizolovali celkovú RNA a spektrofotometricky merali jej koncentráciu. Na kontrolu integrity 

RNA sme vzorky elektroforeticky rozdelili na 1% agarózovom géli (Amresco, USA). 

Pomocou reverznej transkriptázy (Promega, USA) sme nasyntetizovali stabilnejšiu cDNA. 

Expresiu mRNA študovaných génov sme merali aj pomocou real time PCR, kde sme 

použili master mix s hot start polymerázou (Qiagen, Nemecko). Okrem hodinových génov 

a komponentov renín-angiotenzínového systému sme merali aj expresiu génu kódujúceho 
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glyceraldehyd-3-fosfát, vzhľadom ku ktorému sme normalizovali expresiu sledovaných 

génov. V 20μl reakcii sme použili 0,3μmol sense a antisense primerov a 0,4-1μl produktu 

reverznej transkripcie. Podmienky real time PCR boli: iniciácia hot start polymerázy 15min 

pri 95°C, nasledovalo 50 cyklov: 15s 94°C, 30s 49-55°C, 30s 72°C; záverečná syntéza 5min 

72°C. Primery použité v reakciách boli: per2 – sense 5'-GAG-GTT-CAG-GGA-AGT-AG-

CA-3', antisense 5'-TTG-ACA-CGC-TTG-GAC-TTC-AG-3'; bmal1 – sense 5'-GCA-CTC-

ACA-CAT-GGT-TCC-AC-3', antisense 5'-CAT-TCC-GCA-AGG-TGT-CCT-AT-3'; gaphd –

sense 5'-CTG-AGA-ATG-GGA-AGC-TGG-TC-3', antisense 5'-GTG-GTT-CAC-ACC-CAT-

CAC-CAA-3'; ace – sense 5'-AGG-GTC-TTT-GAC-CGG-AAG-CA-3', antisense 5'-TCG-

TGG-AAC-TGG-AAC-TGG-A-3'; at1 – sense 5'-AAT-TAT-GGC-GAT-TGT-GCT-TTT-C-

3', antisense 5'-GCT-ATG-CAG-ATG-GTG-ATG-G-3'; rREN – sense 5'-AGC-CAG-CTT-

TGG-ACG-AAT-CTT-G-3', antisense 5'-GGA-GGT-AAC-ATT-GGT-AAA-GGA-A-3'. 

Na vyhodnotenie rozdielov medzi odbermi v jednotlivých fázach dňa sme používali 

dvojbodový nepárový t-test s rovnosťou rozptylu. Rytmickosť denného profilu expresie sme 

testovali kosínorovou analýzou.

Výsledky a diskusia

V súlade s očakávaním sme zaznamenali signifikantný denný rytmus v expresii 

hodinových génov per2 a bmal1 v srdci, ktoré vykazovali vrcholy rytmickej expresie 

v očakávanom čase [8]. Expresia bmal1 u kontrolných potkanov bola v antifáze s per2 a mala 

najvyššie hodnoty na prechode z tmavej fázy dňa do svetlej fázy dňa. Zistili sme, že expresia 

mRNA kódujúcej AT1 receptory a ACE taktiež vykazuje u kontrolných potkanov denný 

rytmus s vrcholom na začiatku resp. v strede tmavej fázy 24 h cyklu.

Po podaní kaptoprilu hypertenzívnym TGR potkanom sme na začiatku svetlej fázy 24 

cyklu pozorovali signifikantne vyššiu expresiu AT1 receptorov v porovnaní s kontrolou 

(P<0,01, t-test). Expresia mRNA pre angiotenzín konvertujúci enzým nevykazovala po 

podaní kaptoprilu TGR potkanom signifikantné zmeny. Kaptopril nespôsobil signifikantné 

zmeny v expresii sledovaných hodinových génov, zaznamenali sme len nesignifikantný trend 

k zvýšeniu expresie per2.

Aplikácia angiotenzínu II normotenzívnym potkanom nemala signifikantný vplyv na 

parametre rytmicity hodinových génov bmal1 a per2 (cosinor). Na úrovni expresie 

komponentov RAS sme zaznamenali signifikantný trend k zníženému mezoru rytmickej 

expresie AT1 receptorov. 
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Záver

Aplikácia angiotenzínu II mala za následok down-reguláciu a podanie kaptoprilu zase 

up-reguláciu expresie mRNA kódujúcej receptory pre angiotenzín II AT1, čo svedčí 

o plasticite renín-angiotenzínového systému. Podobné výsledky boli dokázané u TGR(mRen-

2)27 potkanov so zvýšenou aktivitou renín-angiotenzínového systému, ktoré vykazujú down-

reguláciou expresie mRNA aortálnych a myokardiálnych AT1 receptorov [7]. Zmeny 

v expresii mRNA kódujúcej ACE sme v našich pokusoch nezaznamenali, čo však môže 

čiastočne odrážať kapacitu regulovať aktivitu tohto enzýmu inak ako na úrovni transkripcie. 

Dokázali sme rytmickú expresiu mRNA kódujúcu AT1 a ACE v srdci, čo vypovedá o 

tom, že srdce je na aktivitu RAS senzitívnejšie na začiatku tmavej fázy 24h cyklu, čiže na 

začiatku aktívnej fázy.

Manipulácia renín-angiotenzínovým systémom závažným spôsobom nenarušila 

činnosť periférneho oscilátora v srdci sledovaného na úrovni expresie per2 a bmal1 čo je 

v súlade s údajmi o neurálnom riadení 24h cyklu [9] aktivity kardiovaskulárneho systému. 
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Úvod a formulácia cieľa

Humánna granulocytárna anaplazmóza (HGA) je infekčné ochorenie ľudí a zvierat 

spôsobené obligátne intracelulárnou baktériou Anaplasma phagocytophilum z čeľade 

Anaplasmataceae. Vektorom baktérie A. phagocytophilum (A.p.) sú kliešte z rodu Ixodes, 

v podmienkach Európy je to kliešť obyčajný, Ixodes ricinus. Ochorenie u ľudí bolo prvý krát 

detegované v roku 1990 v USA, pričom traja pacienti na následky infekcie zomreli [6]. Prvý 

európsky prípad bol opísaný v roku 1997 v Slovinsku u 70-ročnej ženy [15]. Odvtedy bolo 

vrámci Európy opísaných 22 potvrdených prípadov HGA. Konkrétne, v roku 1999 bola 

hlásená infekcia z Holandska [22], o rok neskôr zo Španielska [14], v roku 2001 zo Švédska

[9] a Poľska [21], v roku 2002 z Českej republiky [7], v roku 2003 z Talianska [17]

a Francúzska[16] a v roku 2006 z Rakúska [23]. Ani v jednom prípade pacient na následky 

infekcie nezomrel. Prvý pediatrický prípad HGA bol detegovaný v Slovinsku v roku 2001 [2].

Príznaky ochorenia sa u infikovaného pacienta objavia po 5-11 dňoch, najviac prípadov sa 

vyskytuje od apríla do novembra. Klinický obraz je nešpecifický, typický pre granulocytárnu 

anaplazmózu je vzostup teploty, myalgie, artralgie, nauzea, bolesti hlavy a periferálne 

neuropatie. U tretiny pacientov dochádza k výsevu exantému bez centrálneho vyblednutia. 

Laboratórne výsledky poukazujú na trombocytopéniu (71% pacientov), leukocytopéniu (49% 
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pacientov) a zvýšené hladiny pečeňových transamináz – AST a ALT (71% pacientov). 

V diagnostike je nevyhnutný odber biologického materiálu (plná krv do skúmaviek 

s antikoagulačným činidlom-citrát, EDTA a sérum) pri prvej návšteve suspektného pacienta 

pred nasadením antibiotík. Liekom voľby je pri granulocytárnej anaplazmóze doxycyklín, 

ktorý sa dávkuje 100 mg každých 12 hodín 5-14 dní [19]. 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť epidemiologickú situáciu granulocytárnej 

anaplazmózy na Slovensku. Prítomnosť A. phagocytophilum sme detegovali molekulárnymi 

i sérologickými metódami. Vzhľadom na nešpecifické príznaky granulocytárnej anaplazmózy 

sme zisťovali aj možnú koinfekciu lymskou boreliózou v skúmanej skupine obyvateľstva.

Materiál a metódy

Epidemiológiu granulocytárnej anaplazmózy sme zisťovali v skupine pacientov zo 

štyroch lokalít Slovenska (Košice, Ružomberok, Trenčín a Bratislava), ktorí udávali vo 

svojej anamnéze pricicaného kliešťa, prípadne pobyt v prírode a nešpecifické príznaky ako 

horúčka (nad 38°C), bolesti hlavy, bolesti svalov a kĺbov. Všetky spomínané údaje sme zistili 

z dotazníka, ktorí pacienti vyplnili pri návšteve lekára. Prítomnosť A. phagocytophilum sme 

zisťovali aj u poľovníkov a lesných pracovníkov z dvoch oblastí Slovenska – z Ružomberka 

a z Rožňavy. Táto skupina obyvateľstva je vďaka častému pobytu v prírode riziková. Zároveň 

je možné na základe prítomnosti protilátok proti patogénom u poľovníkov a lesníkov stanoviť 

možné nebezpečenostvo infekcií i pre bežné  obyvateľstvo v danej oblasti.  

DNA pacientov, poľovníkov a lesníkov sme izolovali z plnej krvi pomocou 

komerčného setu (Nucleospin Blood, Germany). Izolácia bola následne verifikovaná PCR 

amplifikáciou ~145 bp dlhého úseku mitochondrálneho génu 12S rDNA [8]. A. 

phagocytophilum sme stanovili nested PCR amplifikáciou ~546 bp dlhého fragmentu génu 

pre 16S rRNA [11]. Sérokonverzia protilátok IgG a IgM bola detegovaná nepriamou 

imunofluorescenciou komerčným setom (Focus Diagnostics, USA). Séra sme riedili podľa 

odporúčania výrobcu (pri IgM sme začali riedením 1:20 a pri IgG riedením 1:64).

Na detekciu pôvodcu lymskej boreliózy sme amplifikovali ~250 bp dlhý úsek rrfA-

rrfB intergénového medzerníka B. burgdorferi s.l. [5]. Protilátky proti baktériám z komplexu 

B. burgdorferi s.l. sme stanovili metódou ELISA s požitím anti-human IgM a anti-human IgG 

peroxidázových konjugátov (Sigma, Germany). Cut-off sme určili ako hodnotu troch 

smerodatných odchýliek nad priemerom OD negatívnych kontrol [20].

V roku 2007-2008 sme vyšetrili 240 kliešťov Ixodes ricinus z oblasti Liptovskej 

kotliny v okolí Ružomberka na prítomnosť B. burgdorferi s. l. a A. phagocytophilum. Na 
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Obr. 1: Negatívna kontrola pri IFA 
(zväčšenie 1:20)

Obr. 2: Pozitívna kontrola pri IFA 
(zväčšenie 1:20)

Obr. 3: Pozitívny výsledok 
pacienta (zväčšenie 1:20) 

detekciu A. phagocytophilum v kliešťoch sme použili metódu PCR, pri ktorej sme 

amplifikovali ~900 bp dlhý fragment génu msp4, ktorý kóduje povrchový proteín MSP4 [4]. 

Detekcia borélií komplexu B. burgdorferi s. l. bola vykonaná amplifikáciou 5S-23S (rrfA-

rrlB) rDNA intergénového medzerníka.

Výsledky

V priebehu roka 2008 sme vyšetrili 50 pacientov suspektných na anaplazmózu zo 

štyroch lokalít Slovenska (Košice, Ružomberok, Trenčín a Bratislava), pričom u žiadneho 

nebola PCR amplifikáciou zistená A. phagocytophilum ani B. burgdorferi s.l.. Zvýšený titer 

IgM protilátok proti A.p. (1:40) sme zistili u jedného pacienta 

z Ružomberka. Kontrolné sérum a plná krv odobraná po 

piatich mesiacoch od prvého odberu však nepotvrdila ani 

prítomnosť patogénu v krvi ani zvýšený titer protilátok. IgM 

protilátky proti B. burgdorferi s.l. sme stanovili u 22% 

pacientov (11 prípadov, 6 mužov a 5 žien) a IgG protilátky 

boli detegované u 12% prípadov (6 prípadov, 5 mužov a 1 

žena). U jedného pacienta, ktorý mal zvýšený titer IgM 

protilátok proti A.p. bola zistená aj IgM pozitivita proti 

pôvodcovi lymskej boreliózy. 

Začiatkom roka 2009 sme uskutočnili odber plnej krvi 

a sér od 85 poľovníkov a lesných pracovníkov z dvoch 

rôznych lokalít Slovenska – z Ružomberka (n=42) a Rožňavy

(n=43). PCR amplifikácia  ~546 bp dlhého fragmentu génu 

pre 16S rRNA na stanovenie A.p. bola u všetkých negatívna. 

Nepriamou imunofluorescenciou sme zistili prítomnosť IgM 

protilátok u jedného poľovníka z Ružomberka s konečným 

titrom 1:80. U dvoch poľovníkoch z tejto oblasti sme stanovili 

zvýšený titer IgG protilátok (1:64). Jeden z nich uviedol, že 

v poslednej dobe pociťoval bolesti hlavy, svalov a kĺbov. 

Všetkým trom sme odobrali kontrolné sérum 4 týždne po 

prvom odbere. Výsledky vyšetrení budú prezentované na 

konferencii. IgM protilátky proti B.b.s.l. sme zistili u 11,8% poľovníkov a lesníkov 

(Ružomberok 14,3%, Rožňava 9,3%), IgG protilátky u 11,6% (Ružomberok 11,9%, Rožňava 

9,3%).
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Tab. 1: Výsledky sérologických vyšetrení poľovníkov a lesníkov

RUŽOMBEROK ROŽŇAVA

Sérokonverzia proti A.p. 7,1% 0%

Sérokonverzia proti B.b.s.l. 26,2% 18,6%

Infikovanosť kliešťov baktériou A. phagocytophilum bola 3,8%. Prítomnosť DNA 

baktérií komplexu B. burgdorferi s. l. sme zistili u 6,6% kliešťov Ixodes ricinus. 

Nezaznamenali sme ani jedného kliešťa infikovaného obidvoma patogénmi.

Diskusia

Granulocytárna anaplazmóza nie je v odbornej verejnosti dostatočne známa napriek 

tomu, že v poslednom období pribúdajú nové informácie o tejto infekcii. Protilátky proti 

A.phagocytophilum v skupine pacientov s potvrdenou alebo predpokladanou lymskou 

boreliózou na Slovensku prvý krát zistila Kociánová a spol. [10] s 25% prevalenciou IgG 

protilátok. Viaceré štúdie potvrdili, že séroprevalencia stanovená na základe jedného testu je 

pravdepodobne falošne vysoká a môže byť značne redukovaná, ak sú pozitívne výsledky 

imufluorescencie overené Western blotom (tzv. dvojstupňové testovanie) [1], čím je vylúčená 

možnosť asymptomatickej sérokonverzie, ktorá je pravdepodobne vyvolaná infikovaním 

apatogénnymi sérovarmi [19]. Práve tento fakt do určitej miery znemožňuje zistiť skutočnú 

séroprevalenciu granulocytárnej anaplazmózy vrámci Európy, pretože neexistuje jasné 

stanovenie podmienok pri vyšetrovaní. 

Naše výsledky naznačujú, že v severnejšej oblasti Slovenska je vyššia séroprevalencia 

granulocytárnej anaplazmózy a lymskej boreliózy v skupine pacientov suspektných na 

anaplazmózu aj v skupine poľovníkov a lesníkov ako v južnejších oblastiach krajiny. Je to 

v protiklade k výsledkom z Talianska, kde zaznamenali 8,6% prevalenciu anti-

anaplazmových a 10% séroprevalenciu anti-boréliových protilátok u lesných pracovníkov 

v Alpách [12] a 12% prevalenciu anti-anaplazmových protilátok v skupine pacientov 

s lymskou boreliózou v centrálnej časti Talianska  [18]. V endemických krajinách Európy 

bola v skupine lesníkov stanovená vyššia séroprevalencia ako pri našom výskume, konkrétne 

v Nemecku v roku 2002 5-15% prevalencia protilátok proti A.p. a 18-52% séroprevalencia 

anti-boréliových protilátok [13], no výsledky neboli potvrdené imunoblotom. Iné štúdie 

z Talianska, kde boli pozitívne výsledky prvých testov overené Western blotom, detegovali 

0,6% prevalenciu protilátok proti A.p. a 23,2% prevalenciu anti-boréliových protilátok 

v skupine lesníkov zo severovýchodnej časti krajiny [3]. V Rakúsku bola zistená 2,6% 
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prevalencia protilátok proti A.p. u obyvateľov Tyrolska, pričom výsledky boli stanovené 

dvojstupňovým testovaním [23]. 

U jedného pacienta z Ružomberka, u ktorého sme zistili zvýšený titer protilátok proti 

A.p. bola zistená aj sérokonverzia proti B. burgdorferi s.l.. U poľovníkov a lesníkov sme 

taktiež zaznamenali jednen prípad z Ružomberka, u ktorého boli zvýšené titre protilátok proti 

obidvom patogénom. Toto zistenie je v protiklade k vyšetreniu kliešťov I. ricinus z tejto 

oblasti, u ktorých sme nezaznamenali ani jednu koinfekciu. 

Pre vylúčenie falošnej pozitivity budeme pozitívne výsledky imunofluorescencie 

overovať Western blotom. 
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Ontogenetická analýza externého tvaru inváznej populácie sumčeka čierneho

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

Andrea Novomeská

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; novomeska@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Sumček čierny Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), s pôvodným areálom výskytu v 

Severnej Amerike, je od roku 1999 jedným z inváznych druhov rýb na území Slovenska [1, 

2]. Naše doterajšie výskumy naznačujú, že ide o druh so značným inváznym potenciálom 

a schopnosťou rýchlo zväčšovať areál svojho výskytu [3]. Keďže medzi vlastnosti úspešných 

inváznych organizmov možno zaradiť aj morfologickú variabilitu a fenotypovú plasticitu, 

ktorá napovedá o schopnosti efektívne sa prispôsobovať najmä environmentálnym 

podmienkam prostredia [4], bolo cieľom tejto práce analyzovať externý tvar sumčeka 

čierneho v ontogenetickom kontexte.

Materiál a metódy

Materiál pochádzajúci z roku 2007 bol lovený vršami a udicami v mŕtvom ramene 

Váhu v Komárne. 231 jedincov sumčeka čierneho (54 samíc, 66 samcov, 111 juvenilov) bolo 

fixovaných 4% formaldehydom a následne odfotografovaných digitálnym fotoaparátom 

Nikon D200 (laterálny a dorzálny pohľad). Na základe fotografií bolo za použitia softvéru 

Impor 2.31 E meraných 32 morfometrických znakov vrátane dĺžky tela (SL) a celkovej dĺžky 

tela. Na zistenie, či je u sumčeka čierneho preukázateľný sexuálny dimorfizmus, bol použitý 

permutačný Goodall F-test (pre tvar samíc a samcov) a permutačný chi-kvadrát test (pre 

veľkosť samíc a samcov). Trojnásobná regresná analýza bola použitá na testovanie nulovej 

hypotézy, že vývin jednotlivých telesných znakov v pomere k dĺžke tela je izometrický 

(lineárna regresia) a nie alometrický (prvá alternatívna hypotéza, kvadratická regresia) alebo 

izometrický s náhlou zmenou (druhá alternatívna hypotéza, lineárne lomená regresia).

Výsledky a diskusia

Dĺžka tela analyzovaných rýb sa pohybovala v rozpätí 17,6 – 184,9 mm (samice 101,7 
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– 184,9 mm, samce 97,9 – 165,6 mm, juvenily 17,6 – 101,8 mm). Celková dĺžka tela 

dosahovala hodnoty 20,8 – 219,7 mm (samice 120 – 219,7 mm, samce 114,6 – 196,1 mm, 

juvenily 20,8 – 121 mm).

Permutačný Goodallov F-test ukázal, že nie je rozdiel medzi samicami a samcami 

v priemernej procrustrovskej vzdialenosti (p-hodnota = 0,169), z čoho vyplýva, že u sumčeka 

čierneho nie je štatisticky signifikantný rozdiel v tvare samíc a samcov. Podobne aj 

permutačný chi-kvadrát test ukázal, že priemerný podiel centroidovej veľkosti samíc 

a samcov sa nelíši od jednej (p-hodnota = 0,200), a teda rozdiel vo veľkosti samíc a samcov 

nie je štatisticky signifikantný.

Na základe trojnásobnej regresnej analýzy sa ukázalo, že izometricky sa vyvíjalo 10 

znakov, alometricky 7 znakov a izometrický vývin s náhlou zmenou vykazovalo 13 znakov

(Tab. 1). Zlomové body týchto 13 znakov sa vyskytovali v dvoch dĺžkových intervaloch: 

77,76 – 120,47 mm SL a 132,74 – 159,95 mm SL (Obr. 1). V prvom intervale dochádzalo k

zmenám v siedmych znakoch: dĺžka dorzálnej plutvy, vzdialenosť medzi tukovou plutvičkou 

a análnou plutvou, dĺžka prsnej plutvy, minimálna výška tela, výška chvostového stebla, 

výška análnej plutvy a preanálna vzdialenosť (pričom posledný spomenutý znak mal ako 

jediný stúpajúci charakter, z čoho vyplýva, že bol u väčších jedincov relatívne väčší ako 

u menších jedincov). V druhom intervale dochádzalo k zmenám v šiestich znakoch: 

vzdialenosť medzi chrbtovou a análnou plutvou, predorzálna vzdialenosť, dĺžka hlavy, 

vzdialenosť medzi chrbtovou plutvou a tukovou plutvičkou, dĺžka chvostového stebla a šírka 

hlavy (pričom len posledné dva spomenuté znaky mali stúpajúci charakter).

Na základe zistenia, že k zlomovým bodom dochádza až u jedincov s dĺžkou tela 

väčšou ako 77,7 mm, je možné tvrdiť, že sumček čierny dosahuje definitívny fenotyp už v 

skorej ontogenéze. To svedčí o tom, že ide o druh s priamym vývinom (eliminovaná larválna

perióda). Pomerne veľké množstvo zlomových bodov vyskytujúcich sa nad touto veľkostnou 

hranicou však poukazuje na skutočnosť, že u väčších jedincov (s dĺžkou tela nad 77,7 mm) 

dochádzalo k viacerým zmenám externého tvaru. Na základe analýzy jednotlivých zlomových 

bodov je zreteľne viditeľné relatívne skracovanie prednej časti tela (najmä v chrbtovej 

oblasti), predlžovanie a znižovanie zadnej časti tela, ako aj skracovanie a rozširovanie hlavy 

u väčších (starších) jedincov. Nedá sa však vylúčiť, že niektoré zmeny tvaru tela môžu byť 

pomerne málo významné, prípadne môžu mať len sezónny charakter (napr. zmeny tvaru tela 

samíc počas reprodukčného obdobia).
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Tab. 1: Prehľad jednotlivých meraných telesných znakov, ich vyjadrenie v % dĺžky tela, typ vývinu a dĺžka tela, 
pri ktorej sa prejavuje zlomový bod - platí len pre znaky s izometrickým vývinom s náhlou zmenou. SL – dĺžka 
tela, V – brušná plutva, A - análna plutva, D – chrbtová plutva, C – chvostová plutva, Adip – tuková plutvička, P 
– prsná plutva, IsNZ – izometrický vývin s náhlou zmenou.

Telesný znak % SL Vývin telesných
znakov

Zlomový 
bod pri SL

1. Dĺžka hlavy 27,25 IsNZ 151,12
2. Preorbitálna vzdialenosť 7,14 alometrický
3. Priemer oka 4,00 alometrický
4. Postorbitálna vzdialenosť 16,81 izometrický
5. Šírka hlavy 21,53 alometrický
6. Predorzálna vzdialenosť 41,03 IsNZ 150,09
7. Preventrálna vzdialenosť 49,96 alometrický
8. Preanálna vzdialenosť 62,18 IsNZ 88,52
9. Postdorzálna vzdialenosť 56,68 alometrický
10. Vzdialenosť medzi V-A 12,77 izometrický
11. Vzdialenosť medzi D-A 36,52 IsNZ 132,74
12. Vzdialenosť medzi D a Adip 36,32 IsNZ 155,35
13. Vzdialenosť medzi Adip a A 26,91 IsNZ 86,83
14. Vzdial. medzi Adip a zadným okrajom A 23,06 izometrický
15. Vzdial. medzi zadným okrajom Adip a bázou C 19,80 alometrický
16. Dĺžka chvostového stebla 16,42 IsNZ 153,53
17. Výška chvostového stebla 14,61 IsNZ 106,85
18. Minimálna výška tela 14,15 IsNZ 98,27
19. Výška tela 29,83 izometrický
20. Výška D 19,36 izometrický
21. Výška V 13,88 izometrický
22. Výška A 13,31 IsNZ 120,47
23. Výška C 25,23 alometrický
24. Dĺžka D 9,39 IsNZ 77,76
25. Dĺžka Adip 11,75 izometrický
26. Dĺžka A 23,75 izometrický
27. Dĺžka C 18,48 izometrický
28. Dĺžka P 15,73 IsNZ 98,20
29. Medziočná vzdialenosť 19,57 izometrický
30. Šírka hlavy 27,22 IsNZ 159,95

Záver

Doterajšie výsledky poukazujú na značnú morfologickú variabilitu a fenotypovú 

plasticitu sumčeka čierneho, čo tomuto inváznemu druhu pomáha efektívne sa adaptovať na 

meniace sa podmienky prostredia, a tým zvyšuje jeho potenciál šíriť sa nových oblastí. 

Komplexnejší pohľad na túto problematiku v ontogentickom kontexte však poskytne až 

geometrická analýza, ktorá je predmetom ďalšieho výskumu.
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Obr. 1: Graf znázorňujúci jednotlivé zlomové body pri dĺžke tela rýb, rozdelené do dvoch dĺžkových intervalov. 
Os x – dĺžka tela, os y – číslo zlomového bodu.

Poďakovanie

Ďakujem môjmu školiteľovi doc. RNDr. Vladimírovi Kováčovi, CSc. za cenné rady 

a pripomienky počas výskumu, PaedDr. RNDr. Stanislavovi Katinovi, PhD. za pomoc so 

štatistickými analýzami a RNDr. Márii Plachej za pomoc pri spracovaní údajov. Výskum bol 

súčasťou projektu VEGA 1/0226/08.

Zoznam použitej literatúry

[1] Copp G. H., Bianco P. G., Bogutskaya N. G., et al. (2005): J. Appl. Ichthyol. 21, p. 242

[2] Koščo J., Košuth P., Harka Á., et al. ( 2000): Poľovníctvo a rybárstvo 32, s. 33

[3] Novomeská A., Kováč V. (2009): J. Appl. Ichthyol. 25, p. 79

[4] Kováč V., Copp G. H., Francis M. (1999): Env. Biol. Fish. 56, p. 105

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

506



Úloha Rep proteínu v regulácii počtu kópií plazmidu pAG20
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Úvod a formulácia cieľa

Replikácia plazmidových molekúl DNA si vyžaduje niekoľko mechanizmov, ktoré sa 

uskutočňujú súhrou proteínov kódovaných ako genómom hostiteľskej bunky, tak aj samotným 

plazmidom. Tieto procesy determinujú iniciáciu replikácie a je s nimi úzko spätý aj počet 

kópií plazmidu. Iniciácia replikácie je molekulovo špecifická a hrá dôležitú úlohu pri prenose 

do dcérskych buniek, určovaní počtu kópií a inkompatibilite v gram-pozitívnych aj gram-

negatívnych baktériách [1].

Všetky dodnes preštudované plazmidy bakteriálneho pôvodu majú svoj 

charakteristický počet kópií. Pri procesoch iniciácie replikácie genómu a jeho presného 

rozdelenia do dcérskych buniek môže dôjsť k odchýlkam. Neschopnosť opravy týchto 

odchýlok môže mať za následok vznik populácie s veľkým kolísaním počtu molekúl plazmidu 

na bunku [2]. Z dôvodu stabilného udržania sa v populácií musia mať plazmidy schopnosť 

regulovať tieto fluktuácie.

Dva základné mechanizmy zabezpečujú reguláciu replikácie plazmidov. Prvý je 

založený na malých komplementárnych „antisense“ RNA molekulách, ktoré hybridizujú 

s transkriptom zodpovedným za iniciačný proces. Tento model predstavujú dobre 

preštudované replikóny ColEI alebo R1 [3]. Druhý využíva sériu priamych opakovaní 

sekvencií, nazývaných iteróny, lokalizovaných v mieste počiatku replikácie alebo v jeho okolí 

a schopných interagovať s replikačným (Rep) iniciátorom [4]. Okrem iterónov sa niektoré 

iniciátory môžu viazať na obrátené repetitívne sekvencie v operátorovej oblasti promótora rep

génu, z čoho sa predpokladá tiež autoregulačná funkcia týchto proteínov [5]. Pri zvýšenej 

koncentrácii Rep proteínu dochádza k nasýteniu iterónov a k intra- a intermolekulovým 

interakciám medzi nimi prostredníctvom naviazaných Rep proteínov.  Tento model negatívnej 

regulácie iniciácie replikácie sa nazýva „handcuffing“.
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V prípade iterónmi-regulovaných plazmidov, klaster opakovaní (iterónov) 

lokalizovaných v počiatku replikácie, v jeho okolí a autoregulačná oblasť predstavujú hlavné 

determinanty inkompatibility. Našim cieľom teda bolo zistiť úlohu Rep proteínu v regulácii 

iniciácie replikácie, regulácii počtu kópií a inkompatibilite plazmidu pAG20.

Materiál a metódy

Použité bakteriálne kmene: E.coli XL1-blue: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 (rK-

mK+) supE44 relA1 lac [F´ proAB lac/qZΔM15::Tn10 (tetr)], E.coli BL21 (DE3): F–, ompT, 

hsdSB (rB–, mB–), dcm, gal, λ(DE3)

Použité plazmidy: pAG20, pAG100, pQE30a, konštrukt pGEM-T Easy/rep

Polymerázová reťazová reakcia (PCR): Pre amplifikáciu regulačnej oblasti rep génu 

sme využili PCR metódu pomocou nami navrhnutých primerov 

Rep1: (5´ GCATGCtgttatttatcaatgatgtgatgg 3´) a Rep2: (5´ TCTAGAggcctacccctagatcaaat 3´), 

ktoré nesú miesta pre restrikčné endonukleázy[Rep1 (SphI) a rep2 (XbaI)]. 

Štiepenie restrikčnými endonukleázami: Na prípravu fragmentov na lokalizáciu 

počiatku replikácie a vyštiepenie génu pre Rep z konštruktu pGEM-T Easy/rep sme využili 

restrikčné endonukleázy a k nim reakčné pufre (Fermentas)

Indukcia expresie Rep proteínu: pomocou induktora IPTG (koncentrácia 1 mmol/l-1) 

pri indukcii 2,5 hodiny sme nadexprimovali fúzny Rep proteín s His-Tag, kódovaného 

vektorom pQE30a

PAGE: Na separáciu proteínov sme použili metódu SDS-PAGE (polyakrylamid gel 

electrophoresis). Po purifikácii proteínu sme na jeho vizualizáciu použili natívne-PAGE.

Purifikácia proteínu: HIS-Select Nickel Affinity Gel (Sigma)

Gel shift assay: Na väzbu Rep proteínu a pripravené fragmenty sme použili 

„Binding buffer“ (0,02 mol/l-1 TrisHCl pH=8,0; 0,003 mol/l-1 MgCl; 0,001 mol/l-1 Na2EDTA; 

0,001 mol/l-1 DTT. Analýza fragmentov bežala na 4%-nom PAGE.

Výsledky a diskusia

V predchádzajúcich štádiách projektu sme pripravili niekoľko konštruktov s génom 

pre Rep proteín z plazmidu pAG20. Konštrukt pGEM-T Easy/rep (A/T klonovací vektor s rep

génom) sme použili na získanie rep génu (pomocou restrikčných endonukleáz). Rep gén sme 

klonovali do expresného vektora pQE30a, ktorý kóduje sekvenciu pre Histidínový Tag. 
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Pripravený konštrukt pQE30/rep sme využili na nadexpresiu fúzneho Rep proteínu s His-Tag 

na N-konci (Obr. 1).

Pomocou IPTG sme indukovali expresiu Rep proteínu, ktorý sme purifikovali od 

ostatných bunkových proteínov pomocou kolónky (HIS-Select Nickel Affinity Gel) 

obsahujúcej nikelnaté ióny (Obr. 2).

Oblasť počiatku replikácie plazmidu pAG20 je pravdepodobne lokalizovaná na úseku 

veľkom približne 1200 bp. Na lokalizáciu sekvencie pre väzbu Rep proteínu na tomto úseku 

Obr. 1: Konštrukt pQE30/rep (A/T klonovací 
vektor s rep génom fúzovaným s 6x His-Tag)

Obr. 2: Purifiovaný Rep proteín separovaný na
12 % SDS-PAGE. Dráhy 1-3 oddelenie 
bunkových proteínov, 4-5 elúcia Rep proteínu, 
posledná dráha - štandard molekulovej 
hmotnosti

Obr. 3: Fragmenty z plazmidu pAG20 pripravené na 
lokalizáciu miesta počiatku replikácie a miesta väzby 
Rep proteínu

Obr. 4: A- Dráha 1- štandard, 2-
väzba Rep na regulačnú oblasť rep
génu, 3- fragment bez proteínu B-
Dráha 1- štandard, 2,3- väzba Rep 
na počiatok replikácie (fragment 
6), 4- fragment 6 bez proteínu
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sme si pripravili pomocou vhodných restrikčných endonukleáz fragmenty s veľkosťou 

približne 300 bp (Obr. 3). Na základe predpokladu, že môže Rep proteín fungovať aj ako 

autorepresor, sme pomocou PCR amplifikovali pravdepodobnú regulačnú oblasť rep génu. Na 

všetky fragmenty sme sa pomocou „Binding buffer“ pokúsili naviazať natívny proteín 

a výsledok väzby sme detegovali na 4% PAGE (Obr. 4). 

Podľa výsledkov sme približne lokalizovali miesto väzby Rep proteínu na počiatok 

replikácie, na fragmente 6 a tiež miesto jeho väzby na regulačnú obasť rep génu. Z týchto 

výsledkov vyplýva iniciačná funkcia Rep proteínu pre replikáciu plazmidu pAG20 a tiež jeho 

autoregulačná funkcia. Môžeme taktiež predpokladať jeho úlohu v regulácii počtu kópií a

inkompatibilite plazmidu, pričom v mechanizme „handcuffingu“ slúži ako negatívny regulátor 

regulácie replikácie plazmidu pAG20.

Záver

Lokalizovali sme približné miesta väzby Rep proteínu na repetitívne sekvencie 

plazmidu pAG20, vďaka čomu sme dokázali participáciu študovaného proteínu na 

rôznych mechanizmoch ovplyvňujúcich replikáciu a stabilné udržiavanie sa plazmidu 

v bunke.
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Úvod a formulácia cieľa

Transgénne rastliny mnohí vedci považujú za veľmi dôležité a nevyhnutné pre budúce 

poľnohospodárstvo. Štúdie vykonávané na geneticky modifikovaných (GM) plodinách 

prispievajú k lepšiemu pochopeniu ich vplyvu na prostredie, no zatiaľ sa ešte veľmi dobre 

nepozná  účinok transgénnej rastliny na pôdne mikroorganizmy v rizosfére. 

Cudzorodá DNA vnesená do rastliny je exprimovaná do nového proteínu, ktorý môže 

byť uvoľňovaný do pôdneho ekosystému. Pôdne mikrobiálne spoločenstvá majú niekoľko 

možností ako prísť do kontaktu s novým génovým produktom. Po žatve nastáva rozklad 

rastlinných zvyškov, ktoré môžu uvoľňovať cudzorodý proteín do pôdy [4]. Obrábaním pôdy 

dochádza k premiešavaniu transgénu s pôdou, ktorý sa potom dostáva do hlbších vrstiev pôdy. 

Týmto dochádza k zrieďovaniu koncentrácie transgénu, ale zároveň je väčšia šanca, že dôjde 

k interakciám s väčším počtom mikroorganizmov [2]. Ak nedochádza k aktívnemu obrábaniu 

pôdy, transgén je koncentrovaný na povrchu pôdy, kde dochádza k interakciám s baktériami, 

nachádzajúcimi sa na povrchu príp. tesne pod povrchom pôdy. Tu je koncentrácia transgénu 

najvyššia [2]. Okrem toho, dochádza k uvoľneniu trasgénu aj koreňovými exudátmi do 

rizosféry, kde dochádza ku kontaktu s rizosférnymi mikroorganizmami [5]. Existuje mnoho 

faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať akumuláciu transgénneho proteínu v pôde. Je to napr. 

množstvo transgénu, ktorý je obsiahnutý v rastlinných pletivách, rezistencia proteínov na 

degradáciu a aj pôdne chemické, fyzikálne a environmentálne podmienky môžu mať vplyv na 

schopnosť zotrvania nového proteínu v pôde [7]. Množstvo transgénneho proteínu v pôde 

závisí od umiestnenia proteínu v rastlinnom pletive aj od schopnosti tohto pletiva uvoľňovať 

tento proteín do pôdy.

Na detekciu diverzity pôdneho mikrobiálneho spoločenstva sú v čoraz väčšej miere 
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využívané molekulárne metódy. Jednou z najpoužívanejších metód je Terminal Restriction 

Fragment Length Polymorphism (T-RFLP; Polymorfizmus terminálnych restrikčných 

fragmentov). Princíp metódy spočíva v určení dĺžky koncového restrikčného fragmentu 

markerového génu amplifikovaného metódou PCR [8]. Izolovaná DNA z environmentálnych 

vzoriek je použitá ako templát v PCR na amplifikáciu markerového génu. Používajú sa 

primery amplifikujúce vysoko konzervatívne sekvencie, ktoré sa nachádzajú vo všetkých 

baktériách (napr. 16S rDNA gén) alebo gén špecifický pre určité bakteriálne taxóny [1]. 

Priamy primer je na 5´ konci fluorescenčne značený. Následne po PCR sú produkty štiepené 

jednou alebo viacerými  restrikčnými endonukleázami súčasne, ktoré rozpoznávajú 4 bp 

sekvenciu. Po štiepení sa fragmenty dajú na kapilárnu elektroforézu kde budú zaznamenané 

iba koncové restrikčné fragmenty obsahujúce fluorescenčne značený primer. Výsledkom T-

RFLP analýzy je profil pozostávajúci z T-RF (Terminal-Restriction Fragment) píkov, ktoré sú 

následne identifikované porovnávaním s veľkosťami DNA štandardov. Každý pík 

reprezentuje špecifický druh mikroorganizmu.

Geneticky modifikovaná kukurica MON 810 nesie gén cry 1Ab z pôdnej baktérie 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD-1. Táto genetická modifikácia zabezpečuje rastline 

rezistenciu k vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Cieľom práce bolo zistiť pomocou T-

RFLP metódy zmeny v diverzite pôdnych baktérií vplyvom pôsobenia geneticky 

modifikovanej kukurice MON 810. 

Materiál a metódy

V práci bola použitá transgénna kukurica MON 810 (TPA422-H gmo od firmy 

Dekalb) a kontrolná kukurica bez genetickej modifikácie (DKC4372, Dekalb). Kukurice boli 

vysiate na poli Výskumného pracoviska Borovce, každá na parcele o šírke 6 riadkov a dĺžke 

300m. Zber pôdnych vzoriek z koreňového systému kukurice prebehol v júli 2008.

T-RFLP analýza: 

 izoláciu DNA z pôdnych vzoriek sme robili pomocou kitu SoilMaster DNA Extraction Kit 

(Epicentre Biotechnologies)

 amplifikácia génu 16S rDNA pomocou primerov – 8f FAM a 926r, 

program PCR: 2min.-95˚C; + 40x: 30s-94˚C + 30s-47˚C + 1min.-72˚C; + 7min.- 72˚C   

 restrikčné štiepenie PCR fragmentu pomocou 2 restrikčných endonukleáz: CfoI a MspI,

štiepenie: 10U enzýmu na 37˚C na 3 hod.

 kapilárna elektroforéza na automatickom sekvenátore ABI 3100 Prism Avant (Applied 
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Biosystem) a vyhodnotenie získaných výsledkov pomocou GeneMapper 3.5 software 

(Applied Biosystem)

Výsledky 

Prvé výsledky získané pomocou T-RFLP analýzy sú zatiaľ v začiatočnom štádiu a v 

budúcnosti bude potreba ich pripraviť tak, aby výstup vo forme elektroforetogramu bol oveľa 

jednoznačnejší a čitateľnejší. Doteraz získané výsledky neukazujú významné kvalitatívne 

zmeny v zložení bakteriálneho spoločenstva, ale poukazujú na mierne výkyvy 

v kvantitatívnom zložení jednotlivých druhov baktérií. 

Kapilárna elektroforéza štiepených vzoriek pomocou restrikčnej endonukleázy CfoI 

(Obr. 1, Obr. 2):

Kontrolná vzorka

Obr. 1: Obrázok znázorňuje kontrolnú vzorku po štiepení CfoI, jednoznačne môžeme detegovať zhruba 25 T-RF 
píkov; čierna šípka znázorňuje primery alebo primer-diméry.

MON 810

Obr. 2: Obrázok znázorňuje pôdnu vzorku z rizosféry kukurice MON 810 po štiepení CfoI, tu môžeme 
detegovať zhruba 37 T-RF píkov; čierna šípka znázorňuje primery alebo primer-diméry.
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Kapilárna elektroforéza štiepených vzoriek pomocou restrikčnej endonukleázy MspI 

(Obr. 3, Obr. 4):

Kontrolná vzorka

Obr. 3: Obrázok znázorňuje kontrolnú vzorku po štiepení MspI, tu sme detegovali zhruba 26 T-RF píkov; čierna 
šípka znázorňuje primery alebo primer-diméry.

MON 810

Obr. 4: Obrázok znázorňuje pôdnu vzorku z rizosféry kukurice MON 810 po štiepení MspI, tu môžeme 
detegovať zhruba 30 T-RF píkov; čierna šípka znázorňuje primery alebo primer-diméry.

Diskusia

Geneticky modifikovaná kukurica MON 810 s vneseným génom cry 1Ab

poskytujúcim rezistenciu k vijačke kukuričnej sa vo svete pestuje už niekoľko rokov. Vedci 

skúmajú možný dopad tejto geneticky modifikovanej kukurice na okolité prostredie aj na 

zistenie prípadných zmien v biodiverzite pôdnych mikroorganizmov. Brusetti et al. zistili, že 

vnesený gén pre produkciu Cry proteínu môže narušovať mikrobiálne spoločenstvá v rizosfére 

plodín [3]. Tieto zmeny môžu byť zapríčinené zmenou zloženia koreňových exudátov, ktoré 

boli pozorované pri všetkých Bt plodinách [9]. V mnohých výskumoch, ktoré zistili 

akýkoľvek dopad transgénnych rastlín na pôdne mikroorganizmy, bol tento efekt menej 
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významný v porovnaní so zmenami, ktoré môžu zapríčiniť faktory vonkajšieho prostredia, 

keďže rizosféra  vplýva na zvyšovanie mikrobiálnej hustoty a aktivity, v porovnaní s pôdou 

mimo rizosféry, a spôsobuje selektívny tlak na špecifické mikroorganizmy. To má za 

následok, že viacmenej akákoľvek zmena v zložení koreňových exudátov môže indukovať 

zmeny v štruktúre mikrobiálnych spoločenstiev [6].

Záver

V práci sme sledovali vplyv genetickej modifikácie na možnú zmenu diverzity 

pôdnych baktérií nachádzajúcimi sa v koreňovom systéme, v tzv. rizosfére. Doposiaľ získané 

výsledky poukazujú na minimálnu zmenu v diverzite pôdnych bakterií, čo je charakterizované 

počtom jednotlivých T-RF píkov na elektroforetograme. Zistili sme väčší počet píkov pri 

pôdnych vzorkách získaných z rizosféry kukurice MON 810 oproti kontrolným vzorkám, čo 

môže charakterizovať väčšie zastúpenie druhov baktérií pri transgénnej kukurici. Zmeny sa 

týkali aj kvantitatívneho zastúpenia jednotlivých bakteriálnych taxónov, čo je 

charakterizované intenzitou fluorescenčného signálu T-RF píkov.
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Úvod a formulácia cieľa

Meď je esenciálny redox-aktívny prechodný kov, ktorý participuje v mnohých 

biochemických a fyziologických procesoch prebiehajúcich v rastlinách, nakoľko v 

podmienkach in vivo existuje vo viacerých oxidačných stavoch. Vo fyziologických 

podmienkach sa nachádza vo forme Cu+, resp. Cu2+. Meď sa zúčastňuje na fotosyntetickom 

transporte elektrónov, mitochondriálnej respirácii a je tiež súčasťou mnohých enzýmov. 

Redoxná zmena medzi Cu2+ a Cu+ môže katalyzovať vznik vysoko toxických  hydroxylových 

radikálov s následným poškodením DNA, lipidov, proteínov a iných biomolekúl [7, 11]. Meď 

je teda pre rastliny nevyhnutná ako esenciálna živina, jej nadbytok však môže spôsobiť 

metabolické poruchy a inhibíciu rastu u väčšiny rastlinných druhov. Vysoké koncentrácie 

medi sú mimoriadne toxické a môžu spôsobovať symptómy ako je chloróza, nekróza, 

zakrpatený rast a inhibícia rastu koreňa [2, 7]. Toxický účinok na bunkovej úrovni je 

spôsobený i) väzbou Cu na sulfanylové skupiny proteínov s následnou inhibíciou aktivity 

enzýmov a funkcie proteínov, ii) indukciou nedostatku iných esenciálnych prvkov, iii) 

poškodením bunkových transportných procesov a iiii) oxidačným poškodením [11].  Pri 

štúdiu mechanizmu účinku Cu na fotosyntetický transport elektrónov sa zistilo sa, že vyššie 

koncentrácie Cu vo väčšej miere poškodzujú fotosystém II ako fotosystém I [1, 7, 11].

Testy toxických účinkov kontaminantov na rastlinách, ktoré zahrňujú klíčenie, rast 

koreňa, ako aj rastové testy s využitím klíčencov, sú jednoduché, rýchle, spoľahlivé 

a reprodukovateľné metódy, ktoré možno použiť pri štúdiu fytotoxicity kovov. V záujme 

možnosti porovnávať fytotoxické účinky rôznych kontaminantov (vrátane kovov) smernice 

OECD odporúčajú modelové rastlinné druhy, ktoré sú vhodné pre testy fytotoxicity. Medzi 

týmito rastlinnými druhmi sú napr. Brassica napus L., Sinapis alba L. a Lepidium sativum L., 

ako aj Zea mays L., čiže rastliny, ktoré na metabolizmus CO2 využívajú dráhu uhlíka C3 a C4.

Cieľom práce bolo porovnať fytotoxický účinok iónov Cu2+ na rast koreňov na 3 

druhy C3 rastlín (horčica biela, žerucha siata a repka olejka) ako aj C4 rastlinu – kukuricu, a na 
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modelovej suspenzii chloroplastov špenátu stanoviť hodnotu IC50 vzťahujúcu sa k inhibícii 

prenosu elektrónov vo fotosyntetickom reťazci a miesta účinku Cu2+ iónov vo fotosystéme 

(PS) II.

Materiál a metódy

CuSO4.5H2O, p.a. dodala Lachema, Brno, semená kukurice (suchovzdorný 

dvojlíniový hybrid QUINTAL, FAO 420) dodal SEMPOL Holding a.s. Trnava., semená 

repky olejky, cv. Atlantic, Californium a Oponent dodal VÚRV Pieštany, semená žeruchy a 

horčice boli zakúpené v štandardnom semenárskom obchode.

Test fytotoxicity. Na testy fytotoxicity CuSO4 sa použili tri modelové rastliny, a to 

žerucha siata (Lepidium sativum L.), horčica biela (Sinapis  alba L.) a repka olejka (Brassica 

napus L.). V prípade B. napus sa testovali 3 kultivary, a to Atlantic, Californium a Oponent. 

Semená rastlín (60 ks) sa umiestnili na Petriho misky s priemerom 14 cm, na dne ktorých bol 

položený filtračný papier navlhčený destilovanou vodou (kontrola) alebo roztokom CuSO4

(10 cm-3). Po 72-hodinovej expozícii v tme pri teplote 23oC sa zmerala dĺžka koreňov

a výsledky sa štatisticky vyhodnotili. 

Semená kukurice (Zea mays L.), cv. Quintal (FAO 420) klíčili na filtračnom papier 

navlhčenom destilovanou vodou 72 hod. pri laboratórnej teplote (23 oC). Potom sa klíčence 

(15 kusov) premiestnili do 250 cm3 hydroponického roztoku. Ako hydroponický roztok sa

použil Knopov roztok, ku ktorému sa pridávali odstupňované množstvá vodného roztoku 

CuSO4 (0,5 – 100 μmol dm-3). Rastliny sa potom umiestnili do kultivačného boxu 

(fotoperióda 16 hod. svetlo/8 hod. tma) a po 7 dňoch kultivácie sa stanovila dĺžka koreňov 

rastlín a výsledky sa štatisticky  vyhodnotili. 

Štúdium inhibície fotosyntetického prenosu elektrónov. Vplyv CuSO4 na 

fotosyntetický transport elektrónov v chloroplastoch špenátu (Spinacia oleracea L.) sa

študoval spektrofotometricky (Genesys 6, Thermo Scientific) v prítomnosti umelého 

akceptora elektrónov 2,6-dichlórfenol-indofenolu podľa metódy popísanej v lit. [5, 9]. 

Meranie EPR spektier suspenzie chloroplastov špenátu. EPR spektrá sa 

zaznamenávali pri izbovej teplote prístrojom ERS 230 (ZWG, AdW Berlín, Nemecko), ktorý 

pracuje v pásme X pri mikrovlnnom výkone 5 mW a modulačnej amplitúde 0,5 mT. EPR 

spektrá neošetrenej suspenzie chloroplastov s obsahom chlorofylu 4 g dm-3 a v prítomnosti 

0,05 mol dm-3 CuSO4 sa zaznamenávali v tme a na svetle. Vzorky sa ožarovali priamo 

v rezonančnej dutine zo vzdialenosti 0,5 m halogénovou lampou (250W) cez vodný filter 

o hrúbke 5 cm.
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Výsledky a diskusia

Na základe hodnôt IC50 vzťahujúcich sa na inhibíciu rastu koreňa modelových rastlín 

síranom meďnatým (Tab. 1) možno konštatovať, že Cu2+ účinne inhibuje rast koreňa u 

všetkých rastlinných druhov. Tolerancia L. sativum a S. alba voči toxickému pôsobeniu bola 

porovnateľná a bola vyššia ako u troch študovaných kultivarov B. napus. Odrody Californium 

a Atlantic sú stredne skoré odrody vysokého typu so stredne dobrou odolnosťou proti 

poliehaniu., s vyhovujúcou odolnosťou proti vyzimovaniu, s rovnomerným dozrievaním 

semien a s vyhovujúcou technologickou kvalitou. Oponent je neskorá odroda vysokého typu, 

stredne odolná proti poliehaniu, s vyhovujúcou odolnosťou proti vyzimovaniu. Porovnanie 

príslušných hodnôt IC50 stanovených pre tri rôzne kultivary B. napus potvrdilo vnútrodruhové 

rozdiely, pričom najcitlivejším kultivarom na stres indukovaný meďou bol cv. Californium.

Tab. 1: Hodnoty IC50 vzťahujúce sa na inhibíciu rastu koreňa rastlín síranom meďnatým

Rastlina IC50  I.S.0,05

[mmol dm-3]
Rastlina IC50  I.S.0,05

[mmol dm-3]

L. sativum
0,222

0,1940,248
B. napus

cv. Atlantic
0,111

0,0820,157

S. alba
0,217

0,1440,314
B. napus

cv. Californium
0,070

0,0420,121
Z. mays

cv. Quintal (FAO 
420)

0,018
0,0110,038

B. napus
cv. Oponent

0.084
0,0550,118

U rastlín kukurice kultivovaných v Knopovom roztoku najvyššie koncentrácie Cu (100 

a 50 mol dm-3) úplne inhibovali tvorbu vedľajších koreňov a koreňových vláskov, pri 

aplikácii 10 mol dm-3 sa už pozorovali náznaky tvorby vedľajších koreňov. Pri nižších 

koncentráciách Cu boli korene rozvetvené a listy nevykazovali chlorózu. Aj v prípade C4

rastliny – kukurice bola inhibícia rastu koreňa pri aplikácii vyšších koncentrácií Cu účinnejšia 

ako inhibícia rastu výhonku, čo sa odrazilo i v príslušných IC50 hodnotách: 18 mol dm-3

v prípade koreňa a 48 mol dm-3 v prípade výhonku. Niektorí autori vysvetľujú inhibíciu 

predlžovania koreňa zlúčeninami medi interferenciou tohto kovu s delením buniek, včítane 

indukovania chromozomálnych aberácií a abnormálnej mitózy [8]. V súlade so zisteniami 

Clijstersa a Van Asscheho [2], toxicita Cu môže indikovať deficit iných esenciálnych prvkov, 

a teda tento nedostatok má za následok inhibíciu reakcií, ktoré závisia od kovového iónu. 

Fernandes a Henriques [4] zistili, že Cu aplikovaná vo vysokých koncentráciách poškodzuje 

bunkové steny a integritu plazmatickej membrány. 
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Pod Hillovou reakciou rozumieme komplex elementárnych reakcií fotosyntézy 

zviazaný s oxidáciou vody a s účasťou fotosystému II a umelých akceptorov elektrónov (napr. 

DCPIP). Stanovením fotochemickej aktivity izolovaných chloroplastov rozumieme 

stanovenie množstva uvoľneného molekulového kyslíka za určitý časový interval za účasti 

definovaného množstva chlorofylových pigmentov. Ako akceptor som použil 2,6-

dichlórfenolindofenol (DCPIP). Stanovená inhibičná aktivita CuSO4 vyjadrená pomocou IC50

hodnoty, čiže molárnej koncentrácie zlúčeniny spôsobujúcej 50 % pokles rýchlosti vývoja 

kyslíka vzhľadom ku kontrolnej vzorke, bola 14.0 mol dm-3. Výsledky sú v súlade 

s predchádzajúcimi zisteniami [5, 9].

Chloroplasty vyšších rastlín vykazujú EPR signály (tzv. signál I a signál II) v oblasti 

voľných radikálov (g 2.00) [10], ktoré prislúchajú obom fotosystémom. Na obr. 1 sú 

znázornené spektrá kontrolnej suspenzie chloroplastov (1A), ako aj suspenzie chloroplastov 

ošetrených 0.05 mol dm-3 CuSO4 (1B) zaznamenané v tme (plná čiara) a na svetle

(prerušovaná čiara). V prítomnosti CuSO4 dochádzalo k poklesu pomalej i rýchlej zložky EPR 

signálov, t.j. signálu IIslow (obr. 1B, plná čiara) a signálu IIvery fast (obr. 1B, bodkovaná čiara). 

Signály IIslow a IIvery fast prislúchajú intermediátom Z+/D+, t.j. radikálom tyrozínu situovaným 

na 161. pozícii v proteínoch D1 (TyrZ) a D2 (TyrD), ktoré sú lokalizované na donornej strane 

fotosystému II  (PS II) [10]. V dôsledku interakcie CuSO4 s TyrZ a TyrD sa transport 

elektrónov medzi fotosyntetickými centrami PS II  a PS I preruší. Prerušenie prenosu 

elektrónu je sprevádzané nárastom intenzity signálu I na svetle (obr. 1B, bodkovaná čiara). 

EPR signál I prislúcha oxidovanému diméru chlorofylu a v P700+ [3]. Podobné výsledky sa 

získali i v prípade štúdia viacerých meďnatých chelátov [5, 6, 9].

Pri aplikácii CuSO4 sa v EPR spektrách chloroplastov špenátu objavil nový signál 

pozostávajúci zo šiestich čiar (obr.2), ktorý prislúcha voľným Mn2+ iónom. V dôsledku toho 

možno predpokladať, že CuSO4 interaguje s mangánovým klastrom, ktorý sa nachádza v 

komplexe vyvíjajúcom kyslík na donornej strane PS II. V dôsledku tejto interakcie sa 

uvoľňujú Mn2+ ióny z mangánového klastra dovnútra tylakoidnej membrány. Vzájomné 

interakcie mangánových iónov, ktoré sa  nachádzajú v mangánovom klastri v rôznych 

oxidovaných stavoch, spôsobujú, že pri teplote miestnosti nie je možné v EPR spektrách 

kontrolných chloroplastov zaznamenať signál mangánu. Po interakcii s CuSO4 sú však 

uvoľnené mangánové ióny iba vo forme Mn2+, a teda ich možno detegovať pomocou EPR 

spektroskopie už pri teplote miestnosti (obr.2). Výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi 

zisteniami [5, 9].
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Obr. 1: EPR spektrá neošetrených chloroplastov (A) 
a chloroplastov ošetrených 0,05 mol dm-3 CuSO4 (B). 
Spektrá nakreslené plnou čiarou boli zaznamenané v 
tme, spektrá nakreslené bodkovanou čiarou zasa na 
svetle.

Obr. 2: EPR spektrá Mn2+ iónov v chloroplastoch 
ošetrených 0,05 mol dm-3 CuSO4.

Záver

Potvrdilo sa, že v štádiu klíčenia semien a vývinu koreňa klíčencov je rastlina 

najcitlivejšia na aktuálne zmeny jej prostredia. Štúdium inhibície rastu rastlín exponovaných 

toxickým kovom v tomto štádiu ontogenetického vývinu je vhodným spôsobom na zisťovanie 

a porovnávanie vnútrodruhovej, resp. medzidruhovej citlivosti rastlín na stresy indukované 

kovmi. Potvrdilo sa, že ióny Cu2+ účinne inhibujú fotosyntetický prenos elektrónov.

V dôsledku ich interakcie s intermediátom Z+/D+, t.j. radikálmi tyrozínu situovanými na 161. 

pozícii v proteínoch D1 (TyrZ) a D2 (TyrD), ktoré sú lokalizované na donornej strane 

fotosystému II  (PS II), dochádza k prerušeniu transportu elektrónov medzi fotosyntetickými 

centrami PS II a PS I. CuSO4 tiež interaguje s mangánovým klastrom, ktorý sa nachádza v 

komplexe vyvíjajúcom kyslík na donornej strane PS II, pričom dochádza k uvoľňovaniu Mn2+

iónov z mangánového klastra dovnútra tylakoidnej membrány.
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Sledovanie antioxidačných vlastností extraktu Lilium candidum L.
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Úvod a formulácia cieľa

Voľné radikály ROS (reactive oxygen species) a RNS (reactive nitrogen species) sú 

významný sprostredkovatelia prenosu energie, faktormi imunitnej ochrany a signálnymi 

molekulami bunkovej regulácie. Ide teda o látky, ktoré majú v určitých množstvách a do 

určitej miery značný fyziologický význam [8]. Avšak pri ich nadbytku reagujú v organizme 

s rôznymi biologickými štruktúrami – mastnými kyselinami, lipidmi, aminokyselinami, 

proteínmi a nukleovými kyselinami, môžu ich poškodzovať a stavajú sa tak iniciátormi 

mutagenézy a karcinogenézy [3, 4, 6]. Výskyt ochorení, pri ktorých bola dokázaná spojitosť 

s oxidačným stresom, neustále narastá ako napríklad ochorenia srdca a ciev (ateroskleróza, 

mozgová a srdcová mŕtvica), poškodenia mozgu (Parkinsonova i Alzheimerova choroba), 

ochorenia dýchacích ciest (cystická fibróza, astma), poškodenia zažívacích systémov, 

obličiek, rakovina, cukrovka, ochorenia očí, zápalové a imunitné ochorenia, ako aj samotný 

proces starnutia [2].

Už niekoľko rokov je známe, že extrakty, odvary a výluhy z rozličných častí liečivých 

rastlín sa vyznačujú hlavne antioxidačnými, antibakteriálnymi, antivírusovými, 

protizápalovými účinkami a majú široké využitie v ľudovom liečiteľstve. Podrobným štúdiom 

sa zistilo, že za mnohé tieto vlastnosti sú zodpovedné flavonoidy a iné polyfenolové látky. 

Dokonca niektoré epidemiologické štúdie poukazujú na ne ako na látky, ktoré sú schopné 

znížiť riziko vzniku degeneratívnych ochorení [8, 14]. 

Flavonoidy sú pomerne široká skupina sekundárnych metabolitov rastlín, ktoré môžu 

ovplyvniť účinok ROS a RNS na rôznych úrovniach napr.: i. ako vychytávače („scavengers“), 

zhášače („quenchers“) alebo ako lapače („trappers“) voľných radikálov; ii. tvoria komplexy 

s kovmi, ktoré by vo voľnej forme mohli viesť k tvorbe voľných radikálov, tzv. chelatačný 

účinok [5].

Cieľom našej práce bolo stanoviť antioxidačný účinok rastlinného extraktu 
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izolovaného z  cibuliek L. candidum L..

Materiál a metódy

Príprava extraktu L. candidum L.

Extrakt bol pripravený na Katedre farmakognózie a botaniky, FaF UK v Bratislave 

z cibúľ L. candidum L., ktoré sa viacnásobne macerovali 96 % - ným a 70 % - ným etanolom. 

Po odparení rozpúšťadla na vákuovej odparovačke sa získal alkoholový macerát, ktorý sa 

extrahoval N-butylalkoholom a vodou v pomere 1:1. Takto pripravený extrakt sme pre naše 

experimenty rozpúšťali v 50 % DMSO [11].

DPPH test

Antioxidačná aktivita extraktu L. candidum L. sa stanovila podľa metódy Tagashira 

a kol., ako schopnosť vychytávať voľné radikály 1,1-difenyl-2-pikryl-hydrazylu (DPPH). 

Jednotlivé vzorky extraktu L. candidum L. (0,25- 2,5 mg.ml-1) boli pridané do metanolu a 

následne zmiešané  v pomere 50 μl vzorky : 950 μl roztoku DPPH (100 mmol.dm-3). Vzorky 

sa 30 min. inkubovali pri izbovej teplote. Absorbancia bola stanovená prostredníctvom 

spektorofotometrického merania pri vlnovej dĺžke 517 nm (Genesys 10Bio). Percento 

vychytávania radikálu DPPH sa stanovilo podľa vzorca: % vychytávania DPPH radikálu = [ 

(AB – AA) / AB ] x 100, AB - absorbancia DPPH radikálu (r = 0 min), AA - absorbancia zmesi 

DPPH radikálu a testovaného extraktu (r = 30 min) [12].

pDNA Topologický test

Superšpiralizovaná plazmidová DNA pBR322 (0,15 μg) bola 20 min. ovplyvňovaná 

Fe2+ (10 mmol.dm-3 FeSO4 . 7 H2O), dvoma rôznymi koncentráciami extraktu L. candidum L. 

(50 µg.ml-1, 5 µg.ml-1) a tiež vystavená pôsobeniu  Fe2+ v kombinácii s extraktom v 20 μl 

reakčnej zmesi 10 mmol.dm-3 PB, pri 37°C. Elektroforetická mobilita konformačných 

izomérov pDNA bola následne porovnávaná v 1,5% agarózovom géli v tlmivom roztoku 1 x 

TPE (60 V, 45 min.). Forma I predstavovala superšpiralizovanú pDNA. Forma II 

predstavovala relaxovanú formu DNA, v ktorej Fe2+ indukovalo jednoreťazcové zlomy. 

Obidve formy pDNA sa odlišovali elektroforetickou mobilitou, pričom forma I sa pri 

elektroforéze pohybovala najrýchlejšie [6, 8, 9]. 

Výsledky a diskusia

Lilium candidum je známa aj pod názvom Madonina biela ľalia, ktorej sa pripisujú 

priaznivé biologické účinky. V tradičnej ľudovej medicíne sa jej liehové a olejové extrakty 
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vďaka protizápalovým účinkom využívajú pri čistení zahnisaných rán, popálenín, liečbe akné, 

dermatitíde. Z obsahových látok u L. candidum L. boli izolované hlavne flavonoidy, 

organické kyseliny, dusíkaté a steroidné zlúčeniny [12]. 

Pomocou DNA topologického testu sme monitorovali DNA protektívny účinok

extraktu L. candidum L. a taktiež jeho možný potenciál indukovať poškodenia DNA v in vitro 

podmienkach (obr. 1). Samotný extrakt L. candidum L. (obr. 1, dráha 2, 3), nevyvolával 

žiadnu zmenu konformácie pDNA, takže všetka pDNA sa nachádzala v superšpiralizovanej 

forme I, podobne ako v kontrole (obr. 1, dráha 1) . Po inkubácii pDNA s DNA-poškodujúcim 

agensom - Fe2+ (10 mmol.dm-3 FeSO4 . 7 H2O) došlo k indukcii jednoreťazcových zlomov 

(obr. 3, dráha 3), čo sa prejavilo nižšou elektroforetickou mobilitou pDNA. Po kombinovanej 

inkubácii Fe2+ / extraktom (50 µg.ml-1, 5 µg.ml-1) došlo ku viazaniu Fe2+ v reakčnom 

prostredí, t.j. chelatovaniu železa, čo sa prejavilo zabránením vzniku relaxovanej pDNA (obr. 

1, dráha  4, 5).

Obr. 1: Elektroforetická analýza pDNA 1. dráha - kontrola, neovplyvnená pDNA 2. dráha - pDNA ovplyvnená 
extraktom L. candidum L. (50 µg.ml-1),  3. dráha - pDNA ovplyvnená extraktom L. candidum L. (5 µg.ml-1), 4. 
dráha – pDNA ovplyvnená Fe2+, 5. dráha - pDNA ovplyvnená Fe2+  + 50 µg.ml-1, 6. dráha - pDNA ovplyvnená 
Fe2+  + 5 µg.ml-1

Antioxidačný účinok extraktu sme potvrdili DPPH testom (obr. 2), pričom pri 

vychytávaní DPPH radikálu sa prejavila dávková závislosť a stanovená hodnota IC50 bola 

0,4992 mg.ml-1. 

Extraktom z L. candidum L. a jeho jednotlivými biologicky aktívnymi zložkami sa 

zaoberali aj Bezáková a kol. [1], pričom objasnili mechanizmus ich protizápalového účinku, 

a to inhibíciou lipoxygenázy. Iná štúdia poukazuje na inhibíciu proliferácie buniek lymfatickej 

leukémie P-388 prostredníctvom jatrophamu izolovaného z ľaliového extraktu [13]. Obsahové

látky rastliny Lilium candidum L. sú predmetom dlhodobého výskumu a vzhľadom na ich 

účinky našla vhodné uplatnenie v kozmetike.
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Obr. 2: Hodnotenie antioxidačného účinku extraktu L. candidum L. pomocou DPPH testu na vychytávania 
voľných DPPH radikálov

Záver

Na detekciu antioxidačných účinkov látok prírodného charakteru sa využívajú rôzne 

metodické postupy. Keďže cieľom našej práce bolo overiť, či má extrakt antioxidačný účinok, 

použili sme dve odlišné metódy: DPPH test a DNA-topologický test. Pomocou DPPH testu 

sme potvrdili schopnosť extraktu vychytávať DPPH radikaly, t.j. jeho „scavengerový“ efekt 

a pomocou DNA-topologického testu schopnosť extraktu chelatovať železo (tzv. Fe-

chelating). Za antioxidačný účinok zodpovedajú bioaktívne zlúčeniny, predovšetkým 

flavonoidy a ich glykozidy.
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Funkčná charakterizácia myšej a potkanej karbonickej anhydrázy IX (CA IX) 

v prostredí nádorovej hypoxie

Katarína Pisarovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, 
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Úvod a formulácia cieľa

Karbonické anhydrázy (CA) sú zinkové metaloenzýmy katalyzujúce reverzibilnú 

premenu CO2 na bikarbonát a protón v reakcii, ktorá zahŕňa hydratáciu CO2 na H2CO3 a ďalej 

spontánnu disociáciu H2CO3:

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- + H+.

Sú exprimované v takmer všetkých živých organizmoch a zapojené do mnohých 

fyziologických procesov založených na iónovom transporte a rovnováhe pH, napr. dýchanie 

[1].

Ako marker nádorovej hypoxie sa perspektívne javí transmembránový proteín 

karbonická anhydráza IX (CA IX), ktorej transkripcia ako aj katalytická funkcia je indukovaná 

pri nedostatku kyslíka [2]. Expresia proteínu CA IX je asociovaná vo veľkej miere práve 

s nádorovým fenotypom, zatiaľ čo v zdravom tkanive je limitovaná. [3]. 

Proteín CA IX je integrovaný v bunkovej membráne ako homotrimér pozostávajúci 

z 54/58 kDa monomérnych molekúl spojených prostredníctvom disulfidových väzieb [4]. 

CA IX tvorí 459 aminokyselín, pozostáva z N-terminálneho signálneho peptidu, 

extracelulárnej PG domény podobnej proteoglykánom, katalytickej CA domény, hydrofóbnej 

transmembránovej oblasti a intracelulárneho C-konca [5].

V polarizovaných epiteliálnych MDCK bunkách transfekovaných ľudskou Ca9 cDNA 

proteín CA IX destabilizuje medzibunkové kontakty sprostredkované E-kadherínom 

redukciou ich vzájomnej interakcie. Táto interakcia spôsobí oslabenie intercelulárnej adhézie, 

pretože CA IX vytesní molekuly E-kadherínu z väzby na aktínový cytoskelet [6].

Ďalšou úlohou CA IX, podobne ako ostatných aktívnych izoforiem CA, je regulácia 

pH. Výsledkom anaeróbneho nádorového metabolizmu je nadbytok kyslých produktov –

laktátu a protónov, ktoré musia byť vylúčené z vnútra bunky v záujme zachovania neutrálneho 
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intracelulárneho prostredia a ochrany bunky pred smrťou. Úloha CA IX v tomto procese 

zahŕňa katalytickú konverziu CO2 na bikarbonát a protón na extracelulárnej strane 

plazmatickej membrány a dodáva tak bikarbonát pre transport do cytoplazmy.  CA IX priamo 

spolupracuje s aniónovými výmenníkmi (AE, z angl. anion exchanger) v nádorových bunkách,

ktoré transportujú bikarbonátové anióny, a pomáha tak neutralizovať ich vnútrobunkové 

prostredie. Protóny, ktoré vzniknú hydratáciou CO2, prispievajú k acidóze nádorového 

mikroprostredia [7]. Neutrálne intracelulárne pH v kombinácii s nízkym extracelulárnym pH

prispieva k prežívaniu nádorových buniek a podporuje ich agresívny fenotyp.

Cieľom mojej práce bolo overenie lokalizácie a funkcie myšej a potkanej CA IX v 

porovnaní s ľudskou izoformou. Prínosom týchto zistení je posúdenie relevantnosti zvieracích 

modelov na štúdium úlohy CA IX v nádorových ochoreniach, ale aj vo fyziologických 

podmienkach. Rozdiely v sekvencii týchto izoforiem by mohli mať vplyv na aktivitu proteínu 

v súvislosti s možnou rozdielnou fosforyláciou proteín-kinázami. Pre tento cieľ sme použili 

model MDCK R441S, ktorý obsahuje mutáciu arginínu v sekvencii ľudského IC konca CA IX 

v pozícii 441 za serín, ktorý je na tomto mieste u myšej a potkanej CA IX.

Materiál a metódy

Bunkové línie: Bunková línia MDCK (Madin-Darby canine kidney – psie obličkové 

bunky, ktoré neexprimujú CA IX): bunky boli kultivované v Eaglovom médiu 

modifikovanom podľa Dulbecca (DMEM) s 10 % inaktivovaným teľacím sérom (FCS), 2 

mmol.dm-3 L-glutamínom a antibiotikami penicilínom, streptomycínom, amfotericínom 

a gentamycínom , v termostate v atmosfére obsahujúcej  5 % CO2 pri teplote 37 °C –

normoxické podmienky. Kultivácia v hypoxických podmienkach bola zabezpečená znížením 

percentuálneho zastúpenia O2 v hypoxickom termostate na 2 % (5 % CO2, 2 % O2, 93 % N2). 

Imunofluorescencia: Na zistenie lokalizácie proteínu CA IX sme použili metódu 

imunofluorescenčného značenia prostredníctvom inkubácie buniek so špecifickými 

protilátkami. Bunky sme založili na krycie sklíčko v Petriho miske (priemer 35 mm). Po 1-

dňovej  kultivácii pri teplote 37 °C sme bunky fixovali metanolom pri -20 °C. Vysycovali sme 

s 3 % BSA v PBS 30 minút (všetky inkubácie prebiehali pri teplote 37 °C) a inkubovali 1 

hodinu s primárnou protilátkou v hybridómovom médiu (podľa typu karbonickej anhydrázy –

pre myšiu CA IX protilátka AMCA IX 4-3, pre ostatné typy M75). Po premytí nasledovala 

inkubácia so sekundárnou anti-myšou protilátkou Alexa Fluor®488 IgG (riedenie 1:2000). 
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Pripravené vzorky sme vyhodnotili a odfotili pomocou fluorescenčného mikroskopu Leica 

DM4500B, resp. DM6000B.

Disociačná analýza: Bunky na disociačnú analýzu sme založili na 6PM v početnosti 

8x105 a nechali rásť 96 hodín pri 37 °C do vysokej hustoty, aby sa vytvorili a stabilizovali ich 

medzibunkové kontakty. Po kultivácii sme zoškrabali monovrstvu buniek do roztoku PBS s 2 

mmol.dm-3 CaCl2 a 2 mmol.dm-3 MgCl2 a opakovane sme túto suspenziu 30-krát 

prepipetovali cez Pasteurovu pipetu. Následne sme spočítali počet plátkov, na ktoré sa nám 

vrstva rozpadla. Jednu z Petriho misiek sme použili na strypsinizovanie a spočítanie počtu 

buniek. Rozsah disociácie sme vyjadrili ako pomer plátkov (Np), na ktoré sa monovrstva 

rozpadla a počet buniek v paralelnej PM (Nc).

Meranie pH: Bunky sme založili v početnosti 1x106 na 6 PM a nechali cez noc rásť 

pri teplote 37 °C. Na druhý deň sme bunkám vymenili médium a následne sme ich kultivovali 

v podmienkach normoxie a hypoxie. Po uplynutí 48 hodín sme merali pH média pomocou pH 

metra značky Sentron Argus. 

Výsledky a diskusia

Proteín CA IX exprimovaný v transfekovaných bunkách línie MDCK sme lokalizovali 

pomocou imunofluorescenčného značenia (obr.1). Bunky formovali súvislú vrstvu, v ktorej 

sme pozorovali distribúciu proteínu v ich membránach. Ako kontrolu sme použili MDCK neo 

bunky, ktoré neexprimujú endogénnu CA IX. Imunofluorescenčný signál je prítomný 

v membráne pri vytvorení medzibunkových kontaktov.

Obr. 1: Expresia a lokalizácia CA IX v membránach buniek MDCK. Zväčšenie 40x.

Bunky exprimujúce ľudskú (MDCK MN), myšiu (MDCK mCAIX), potkaniu CA IX 

(MDCK rCAIX) a ľudskú CA IX s mutáciou v IC konci (MDCK R441S) a negatívnu kontrolu 

(MDCK neo – bunky derivované zo zdravého tkaniva obličkového epitelu psích buniek, 

bez endogénnej expresie proteínu CA IX) sme kultivovali do vysokej hustoty, aby sa 

stabilizovali medzibunkové kontakty. Pomocou disociačnej analýzy sme dokázali, ako uviedli 

           MDCK neo               MDCK MN          MDCK R441S         MDCK mCAIX                      MDCK 
rCAIX                                     G                                      I           
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aj Švastová a kol. [6], že expresia CA IX v bunkách MDCK viedla k ich redukovanej adhézii. 

Bunky, ktoré exprimovali CA IX, disociovali s preukázateľne vyšším stupňom voči kontrole 

MDCK neo (obr.2). Mieru disociácie sme vypočítali ako podiel počtu plátov, na ktoré sa 

monovrstva rozpadla (Np) a počtu buniek nachádzajúcich sa na paralelnej Petriho miske (Nc).
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Obr. 2: Miera disociácie buniek vzhľadom k negatívnej kontrole. MDCK CA IX disociovali s preukázateľne 
vyšším stupňom voči MDCK neo. Stupeň disociácie je vypočítaný podľa vzorca Np/Nc.

Pokles bunkovej adhézie je nevyhnutný pre mnohé fyziologické procesy, ktoré 

vyžadujú bunkovú proliferáciu a pohyblivosť, ako napr. embryogenéza, tkanivová  prestavba a 

morfogenéza, či regenerácia epitelu [8]. Destabilizácia medzibunkových kontaktov je však 

tiež významným činiteľom patologických situácií, kedy deregulácia bunkovej adhézie je 

predpokladom nádorovej invázie a metastázovania [6].

K acidóze nádorového mikroprostredia prispievajú vo veľkej miere protóny 

vznikajúce hydratáciou CO2, za ktorú je zodpovedná aj CA IX [7]. Jej expresia v nádorových 

bunkách je indukovaná hypoxiou rovnako ako ďalšie mechanizmy vrátane anaeróbneho 

metabolizmu [9]. 

Na stanovenie aktivity CA IX v regulácii pH sme kultivovali transfekované MDCK 

bunky v podmienkach hypoxie a normoxie. Porovnávali sme namerané hodnoty po 48-

hodinovej  kultivácii v podmienkach nedostatku kyslíka (2 %) a v prítomnosti kyslíka (21 %). 

Ako vidno z obr.3, inkubácia v hypoxických podmienkach viedla k zníženiu pH 

(extracelulárnej acidifikácii) v bunkách, ktoré exprimovali CA IX. Rozdiel v hodnotách pH u 

kontrolných MDCK neo buniek nebol takmer žiaden.
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Obr. 3: Stanovenie pH média v podmienkach hypoxie vs. normoxie.

Aktivitu CA IX sme taktiež sledovali pozorovaním väzby fluorescenčného 

sulfónamidového inhibítora CA IX (FITC-CAI#3), ktorý sa viaže na aktívnu CA IX [9].

Sulfonamidy redukovali kyslosť média a viazali sa jedine k hypoxickým bunkám s prítomnou 

CA IX (obr.4). 

Obr. 4: Stanovenie aktivity CA IX prostredníctvom väzby fluorescenčne značeného sulfónamidového inhibítora 
CA IX. Inhibítor sa viazal k hypoxickým bunkám, ktoré exprimovali CA IX. 

Záver A                                     B                                    C                                     D                                     E           

V experimentoch sa nám podarilo dosiahnuť zhodu s už publikovanými výsledkami 

o ľudskej CA IX. Overili sme lokalizáciu tohoto proteínu v membránach buniek 

transfekovaných myšou a potkaňou CA IX a buniek s mutáciou v IC konci CA IX využitím 

modelu transfekovanej bunkovej línie MDCK. Nadväzujúc na lokalizáciu tejto molekuly 

sme potvrdili jej úlohu pri destabilizácii medzibunkových kontaktov. Na základe poznatkov 

o karbonických anhydrázach sme určili aktivitu CA IX v regulácii pH v podmienkach 

               MDCK neo               MDCK MN          MDCK R441S         MDCK mCAIX                       MDCK 
rCAIX                                     G                                      I           

              MDCK neo               MDCK MN          MDCK R441S         MDCK mCAIX                     MDCK 
rCAIX                                     G                                      I           
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dostatku (normoxia) a nedostatku (hypoxia) kyslíka. V týchto podmienkach sme sledovali aj 

účinok inhibítora na aktivitu CA IX, ktorý sa viazal na aktívny proteín. Zistili sme, že mutácia 

vo väzobnom mieste pre proteín-kinázu A (PKA), ktorá je potenciálnou kinázou 

fosforylujúcou IC koniec ľudskej CA IX, zrejme nemá negatívny vplyv na aktivitu tohoto 

proteínu. Tento výsledok je predmetom nášho ďalšieho skúmania.
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Homologická rekombinácia v zelenej riase Chlamydomonas reinhardtii a jej 

ovplyvnenie pomocou DNA kaziet s rôznou topológiou

Andrea Pleceníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; plecenikova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Homologická rekombinácia predstavuje proces genetickej výmeny medzi dvoma 

homologickými úsekmi DNA. Bunkám pomáha zachovávať genómovú integritu, podieľa sa 

na oprave DNA a zúčastňuje sa aj prestavieb genetického materiálu. Môžeme ju však tiež 

využiť pre účely cielenej mutagenézy [1, 2].

Cielená mutagenéza predstavuje dôležitú techniku používanú pri štúdiu funkcie génov 

v rôznych modelových organizmoch. Jej úspešná aplikácia je však závislá od pomeru 

homologickej k ilegitímnej rekombinácii vnášaného transgénu počas transformácie (HR/NHR 

pomer). Tento pomer sa mení nielen od organizmu k organizmu, ale aj od vnášaného génu, 

dĺžky homologickej sekvencie či použitej techniky transformácie [3]. Účinnosť homologickej 

rekombinácie závisí aj od typu použitého vektora a množstva vnášanej DNA [4]. 

Jednou z možností ako môžeme ovplyvniť HR/NHR pomer v prospech homologickej 

rekombinácie je využitie jednovláknovej DNA (ssDNA). Génové zacielenie jednovláknovou 

DNA bolo prvýkrát pozorované u kvasinky Saccharomyces cerevisiae, pričom autori 

neskúmali pomer HR/NHR, ale sledovali zvýšenie účinnosti génového zacielenia pomocou 

ssDNA oproti dsDNA [5]. U C. reinhardtii bolo tiež dokázané, že ssDNA môže byť 

rekombinovaná s endogénnou homologickou DNA [6], čo zároveň 100 násobne redukovalo 

nehomologickú integráciu DNA v porovnaní s použitím dsDNA [7].

Pri štúdiu homologickej rekombinácie používame modelový organizmus 

Chlamydomonas reinhardtii, ktorý patrí medzi jednobunkové zelené riasy a využíva sa pri 

štúdiu mnohých bunkových procesov, zahŕňajúc fotosyntézu, pohyblivosť a zostavenie bičíka, 

umiestnenie a zostavenie bazálneho telieska, gametogenézu a oplodnenie, opravu DNA, 

fototaxiu, zloženie bunkovej steny, cirkadiánny rytmus a reguláciu metabolických dráh [8]. 

Zelená jednobunková riasa Chlamydomonas reinhardii podobne ako vyššie eukaryoty vrátane 
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cicavcov integruje vnášanú DNA prevažne nehomologickou rekombináciou na náhodné 

miesta genómu [9].

Našim cieľom je posúdenie zvýšenia účinnosti homologickej rekombinácie jadrových 

génov u Chlamydomonas reinhardtii prostredníctvom jednovláknových DNA konštruktov 

v porovnaní s homologickou integráciou dvojvláknovej DNA pri oprave bodovej mutácie 

arg7-8 v kmeni 302cw15arg2(arg7-8). Pri štúdiu rovnakého génu ARG7 v našom laboratóriu 

bolo zistené, že pri použití 5,1 kb fragmentu ΔArg, ktorý bol vyštiepený z plazmidu 

pUCARG7.8, ktorý nesie štandardný typ génu ARG7, enzýmami KpnI a EcoRI, účinnosť 

rekombinácie bola vyššia pri použití cirkulárnych jednovláknových a dvojvláknových 

vektorov pUCBM20ΔArg v porovnaní s lineárnymi jednovláknovými a dvojvláknovými 

fragmentami ΔArg. ssDNA bola získavaná tepelnou denaturáciou dvojvláknových foriem 

[10]. Ďalšie experimenty ukázali, že transformačná účinnosť vektora pUCARG7.8, ktorý bol 

linearizovaný na 5‘ konci, bola vyššia v porovnaní s cirkulárnym vektorom a 3‘

linearizovaným vektorom [11]. Chceme preto vyskúšať, aký budú mať vplyv jednovláknové 

cirkulárne vektory na zmenu transformačnej účinnosti a aký efekt bude mať skracovanie génu 

ARG7 najmä z 5‘ konca v dvojvláknových vektoroch na transformačnú účinnosť v závislosti 

na dĺžke lineárnej molekuly a vzdialenosti koncov od bodovej mutácie. 

Jednovláknovú DNA, ktorú budeme používať pri transformáciách C. reinhardtii, 

získavame začlenením požadovaného úseku ARG7 génu vyštiepeného z pUCArg7.8 do 

fagemidu pBluescriptIIKS+. Takýmito konštruktami transformujeme bunky E. coli XL1-Blue 

MRF‘ a infikujeme ich helper fágom VCS-M13. Keďže pBluescriptIIKS+ nesie modifikovaný 

intergénny región filamentárneho f1 fága, ktorý kóduje všetky cis pôsobiace sekvencie 

zúčastňujúce sa syntézy virálnej DNA a morfogenézy vírusových partikúl, pri infekcii 

vznikajú predovšetkým jednovláknové fagemidy, ktoré sú vbalované do vírusových obalov 

namiesto DNA molekúl fága. Ako dvojvláknové konštrukty boli použité rovnaké fagemidy 

ako pre prípravu jednovláknových konštruktov a lineárne dsDNA boli štiepené z plazmidu 

pUCBM20ΔArg.

Materiál a metódy

1. Príprava a transformácia kompetentných buniek Escherichia coli kmeň DH10B.

2. Izolácia plazmidovej DNA komerčným kitom QIAGEN Plasmid Midi Kit

3. Štiepenie a ligácia fragmentov ARG7 s pBluescriptIIKS+.

4. Elektroforéza v 1 % agarózovom géli
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5. Produkcia ssDNA v bakteriálnom kmeni XL1-Blue MRF’ s využitím helper fága VCS-

M13

6. Izolácia ssDNA upravená podľa [12]

7. Jadrová transformácia rias C. reinhardtii (kmeň 302cw15arg2)

Výsledky a diskusia

Jednovláknovú fagemidovú DNA sme získavali izoláciou podľa protokolu, ktorý 

uvádza Stratagene [13]. Celkový výťažok ssDNA izolácie bol však značne nízky (obr. 1, 

dráha 2), preto sme modifikovali protokol podľa Sambrook a Russell [12], čím sme dosiahli 

požadovanú koncentráciu ssDNA (obr.1, dráha 3), s ktorou sa mohlo pokračovať v ďalšej 

práci.

              1.   2.   3.

Obr. 1: Modifikácia izolácie ssDNA. 1. λ (EcoRI, 
HindIII); 2. ss VCS-M13 (izolácia podľa 
Stratagene); 3. ss VCS-M13 (upravená izolácia 
podľa Sambrook a Russell (2001))

           1.  2.   3.  4.  5.   6.

Obr. 2: 1. λ (EcoRI, HindIII); 2. ssVCS-M13; 3. 
sspBSdelARG-7945; 4. sspBSdelARG-5330; 5. 
sspBSdelARG-4928; 6. sspBSdelARG-3577

Skonštruovali sme štyri typy fagemidov (obr.3), pBSdelARG-7945, pBSdelARG-

5330, pBSdelARG-4928, pBSdelARG-3577, s rôzne veľkým úsekom génu ARG7 včleneným 

do MCS (multi clonning site) fagemidu pBluescriptIIKS+. Prvé dva konštrukty boli príliš 

veľké a po infekcii sme zo supernatantu izolovali pravdepodobne len ssDNA fága (obr.2, 

dráha 3 a 4). Fagemidy pBSdelARG-4928 a pBSdelARG-3577 (obr.2, dráha 5 a 6) boli asi 

dostatočne malé oproti veľkosti DNA fága VCS-M13, ktorý má veľkosť približne 6,4 kb, 

a boli efektívnejšie vbalované do vírusových partikúl ako jeho vlastná jednovláknová DNA.
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Obr. 3: Fagemidy skonštruované vrámci tohto projektu. 1. pBSdelARG-7945; 2. pBSdelARG-5330; 3. 
pBSdelARG-4928; 4. pBSdelARG-3577. Červená šípka označuje polohu, veľkosť a orientáciu fragmentu génu 
ARG7.

Chceme dokázať prítomnosť jednovláknovej DNA fagemidov pBSdelARG-4928, 

pBSdelARG-3577 štiepením restrikčnou endonukleázou EcoO109I a S1 nukleázou, ktorá by 

mala degradovať ssDNA a overením takto vybraných fragmentov pomocou PCR analýzy. 

Následne bude možné použiť ssDNA na transformáciu C. reinhardtii. 

Dvojvláknové cirkulárne a linearizované vektory transformované do rias zatiaľ 

neposkytli jednoznačné výsledky a pokusy bude potrebné viackrát zopakovať. Zatiaľ sme len 

dokázali, že rovnaký úsek génu v rôznych vektoroch má rovnakú transformačnú účinnosť 

(tab.1). Je to dôležité z hľadiska porovnávania účinnosti medzi pripravenými fagemidmi 

a konštruktami, ktoré boli pripravované v rámci inej práce v našom laboratóriu, kde bol úsek 

ARG7 génu včlenený do plazmidu pUCBM20 [10, 11].

Tab. 1: Priemerné hodnoty transformačných účinností a HR/NHR pomeru

Vektor
Typ a 
forma

μgDNA
/miska

Poč. 
PM

Počet 
transf.

Transf. 
účinnosť

Počet transf. 
/μgDNA

HR/NHR 
pomer

PK
(pUCAgr7.8) 

ds, cirk. 2 22 2749 0,93x10-6 60,9

NK - 0 43 0 0 0 0

pUCBM20Arg ds, cirk. 2 53 25 0,39x10-8 0,236 0,0057

pBSdelARG-7945 ds, cirk. 2 35 37 0,77 x10-8 0,51 0,0060

Záver

Skonštruovali sme fagemidy, ktoré obsahovali rôzne veľký nefunkčný úsek génu 

ARG7. Podarilo sa nám optimalizovať metódu izolácie jednovláknovej DNA týchto 

fagemidov, čím sme získali potrebnú koncentráciu ssDNA na ďalšie experimenty. Zatiaľ sa 

nám nepodarilo transformovať do rias jednovláknové fagemidy a porovnať HR/NHR pomer 

s rovnakými dvojvláknovými konštruktami.  Najskôr musíme overiť, ktorý fragment po 
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izolácii ssDNA (obr.2) obsahuje jednovláknovú DNA fagemidu. Dvojvláknové lineárne 

a cirkulárne konštrukty po transformácii zatiaľ neposkytli preukazné výsledky a budú 

potrebné ďalšie experimenty pre overenie doteraz získaných výsledkov. 
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Úvod a formulácia cieľa

Druhy rodu Astacus sa vyskytujú v celej južnej a strednej Európe [1]. Areál rodu siaha 

od JZ Francúzska k Rusku na východe a západného Talianska, Albánska a Grécka na juhu až 

k Škandinávii na severe Európy [2, 3].

Na území Slovenska sa v súčasnosti vyskytujú 3 pôvodné druhy rakov: rak riečny 

Astacus astacus (Linneaus,1758), rak bahenný A. leptodactylus (Eschholz, 1823) a rak skalný 

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) [4, 5].

Druh A. astacus obýva limnické ekosystémy, najmä podhorské rieky, potoky 

a rybníky so zachovanou vegetáciou, ktorej prerastené brehové korene mu poskytujú úkryty 

[6].

Najlepšie preskúmanou časťou Slovenska, čo sa týka rozšírenia rakov, je územie 

východného Slovenska [7, 8, 9, 10, 11]. Západné a stredné Slovensko nie je tak komplexne 

zmapované, i keď v posledných rokoch sú známe údaje o výskume rakov aj z tejto oblasti,

hlavne v prácach: [4, 9, 11, 12, 13, 14].

Raky sú dôležitou súčasťou nášho prírodného dedičstva, predstavujú kľúčovú zložku 

v sladkovodných ekosystémoch [15]. Živia sa bentickými živočíchmi, rybami i uhynutou

zoomasou a samy sa stávajú korisťou rýb a ďalších predátorov loviacich vo vodách [16].

Najčastejšie ale dospelé jedince požierajú uhynuté živočíchy, a tým výrazne prispievajú k 

udržovaniu čistoty vôd [17].

Na výskyt a početnosť rakov v našich riekach vplýva  niekoľko faktorov.

Znečisťovanie vody, úpravy tokov, vysušovanie krajiny [17, 18] a odchyt [19], ako aj 

predátori a rôzne ochorenia, z ktorých najznámejší je račí mor. 

Cieľom práce je: i) zistiť súčasný výskyt raka riečneho Astacus astacus v strednom 

Považí, v okolí Trenčína, ii) vypracovať charakteristiku lokalít s výskytom A. astacus; iii) 

poukázať na negatívne faktory pôsobiace na populácie A. astacus v skúmanej oblasti i možný
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výskyt inváznych druhov rakov.

Materiál a metódy

1. Opis sledovanej lokality

Sledované územie sa nachádza vo východnej až severovýchodnej časti od Trenčína, 

v otvorenej krajine medzi CHKO Biele Karpaty a CHKO Strážovské vrchy. Terénny výskum 

prebiehal na dvoch tokoch – Kubrický a Opatovský potok. Charakter tokov i prostredie je 

podobné, potoky pramenia v lesnom prostredí, pretekajú obcami a vlievajú sa do potoka 

Teplička.

1.1. Kubrický potok

Jeho druhý pravostranný prítok pramení v nadm. v. 420 m. Tok preteká pozdĺž lesnej 

cesty i turistického chodníka. V strednej časti meandruje, rýchlosť sa spomaľuje. Brehový 

porast je zachovalý, so zastúpením jelše lepkavej (Alnus glutinosa).

1.2. Opatovský potok

Opatovský potok pramení pod sedlom Trubárka (620 m n.m.). Pri chatovej osade 

s rekreačnou vodnou nádržou preteká pozdĺž cestnej komunikácie. V tejto časti toku sú 

zachované brehové porasty iba na ľavej strane toku, tvorené jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) 

vŕbou (rod Salix) a bazou čiernou (Sambucus nigra). Brehový porast na pravej strane buď 

úplne chýba, alebo je tvorený len úzkym pásom jelší.

2. Materiál a metódy

Terénny výskum sme robili v roku 2008 počas letných mesiacov, smerom od ústia 

k prameňu, t.j. proti prúdu. Pri prieskume boli použité tieto metódy:

 odchyt rakov do ruky s použitím siete

 odchyt do tzv. račích vrší.

Použitá sieť mala štvorcový rám s rozmermi 20x 30 cm o veľkosti očiek 3 mm. 

Odchyt bol realizovaný v dvojici a to tak, že sa postupovalo proti prúdu a prvá osoba 

prechádzala cez tok, prípadne hľadala pod koreňmi a druhá osoba chytala po prúde unikajúce 

raky do pripravenej siete. 

Na odchyt rakov bola skonštruovaná jedna pasca ihlanovitého tvaru s výškou 15 cm 

a mierne sa zvažujúcimi bokmi. Na špičke ihlanu bol otvor o veľkosti 5 cm. Ako návnada

bola pripravená údená slanina. Takto pripravená vrš bola prichytená ku dnu háčikmi pre 

prípad odvlečenia, resp. odplavenia po prúde. 

Na odchytených exemplároch rakov boli zisťované základné biometrické rozmery: 
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dĺžka ľavého a pravého klepeta, dĺžka rostra a maximálna dĺžka tela [11]. Rozmery boli 

merané pomocou posuvného meradla. Hmotnosť sa zisťovala na malej listovej váhe, určené 

bolo aj pohlavie rakov. Po zmeraní, odvážení a zdokumentovaní boli exempláre vypustené 

späť na pôvodné miesto ich odchytu. Charakter toku a fyzikálno-chemické parametre boli 

zhodnotené podľa metodiky AQEM [21] ( Tab. 1).

Výsledky a diskusia

Na vybraných lokalitách bolo v letných mesiacoch roku 2008 celkovo odchytených 

252 exemplárov raka riečneho (Astacus astacus), z toho 135 jedincov v Kubrickom a 117 

rakov v Opatovskom potoku. Iné, príp. invázne druhy rakov neboli zaregistrované. Všetky 

jedince boli odchytené metódou odchytu do ruky s pomocou siete. Skonštruovaná račia vrš sa 

mi pri výskume neosvedčila, nakoľko nebol touto metódou odchytený ani jeden jedinec. 

Najčastejšie sú raky odchytávané na rybie mäso [24], i keď podľa Šteffek (in verb. 2003) 

môže byť použité aj údené mäso.

Niektorí autori [21,22] považujú túto metódu za spoľahlivú, je ale použiteľná skôr 

v nádržiach ako v plytších tokoch.

Niektoré raky boli odchytené s absentujúcim jedným či obidvoma klepetami. 

Odchytené boli aj zvlečené exempláre s ešte mäkkým telom. V Kubrickom potoku bol pod 

koreňmi ukrytý aj modro sfarbený samec. V Opatovskom potoku bol pri brehu nájdený aj 

jeden uhynutý dospelý samec. 

Raky boli počas letných mesiacov aktívne, staršie exempláre boli ukryté pod koreňmi, 

príp. sa vyskytovali pri brehu. Mladšie raky sa zdržiavali v skupine v meandrujúcich častiach 

potokov.

Pohlavná zrelosť raka riečneho začína u obidvoch pohlaví v treťom roku života 

s dĺžkou 7 – 7,5 cm [23]. Z celkového počtu rakov bolo 176 pohlavne nedospelých (83 ♂♂  ˂ 

7,5 cm a 109 ♀♀ ˂  7,0 cm). Najviac odchytených rakov bolo od 2,8 – 6,9 cm. Zároveň boli 

odchytené aj dospelé jedince. Najväčšie samce mali namerané hodnoty 10,7 cm, 60 g a 11,4 

cm,70 g. Samice mali 9,6 cm, 30 g a 10,7cm, 40 g. Veľkostná frekvencia raka riečneho 

v oboch potokoch je uvedená na (Obr. 1).

Zistené výsledky sú porovnateľné aj s prácami iných autorov [4,5,11]. Zo zistených 

kvantitatívnych výsledkov je zrejmé, že dané prostredie je priaznivé, nakoľko boli odchytené 

všetky vekové kategórie raka riečneho. Dostatočný počet juvenilných jedincov a taktiež 

jedincov starších ako 5 rokov [24] je znakom dlhodobo priaznivých podmienok.
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V skúmanom území samice prevažovali nad samcami (110♀ a 142♂). V publikovaných 

prácach autori uvádzajú viac samcov [4,5,11]. Ale v prírodných populáciách, ako je tomu aj 

v tomto prípade, je priaznivejší  pomer pre samcov [23].

Čo sa týka možného ohrozenia výskytu rakov, dôležitá je ochrana brehových porastov 

[4]. Toky pretekajú prirodzeným lesným prostredím. V obciach, v kanalizovaných častiach 

tokov, sa raky nevyskytovali. Z možných predátorov je potvrdený výskyt kačice divej, líšky 

obyčajnej a v ústí Kubrického potoka do Tepličky aj ondatry pižmovej [25]. Vydra nebola na 

tomto území evidovaná. V Kubrickom potoku hrozí nebezpečenstvo zavlečenia pstruhov zo 

systému umelých rybníkov nad obcou Kubrica.
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Obr. 1: Veľkostné zastúpenie raka riečneho v Kubrickom a Opatovskom potoku.

Tab. 1: Charakteristika vybraných tokov podľa metodiky Aqem
Tok Kubrický potok Opatovský potok
Nadm. výška [m n.m.] 260 250
Vzdialenosť k prameňu [km] 2,7 5,5
Priem. šírka toku [m] 0,8 1,2
Hĺbka vody [m] 0,2 0,5
Charakter dna Štrkovo - piesčité Štrkovo - piesčité
Brehové porasty            (najviac 
zastúpené druhy)

Alnus glutinosa Alnus glutinosa, Sambucus nigra, 
Salix sp. 

Zatienenie [%] 60 % 40 %
Rýchlosť toku [m/s] 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4
Teplota vody[° C] 16 16,5
pH 7,9 7,8
Merná vodivosť[µS/cm] 460 408

Záver

Predkladaná práca pojednáva o výskyte raka riečneho v oblasti stredného Považia, v 

blízkosti Trenčína v Kubrickom a Opatovskom potoku. Celkovo bolo odchytených 252 
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exemplárov raka riečneho (Astacus astacus). Žiadny z iných pôvodných ani inváznych druhov 

rakov nebol v tejto oblasti zaregistrovaný. Charakter tokov a fyzikálno-chemické parametre 

boli zhodnotené podľa metodiky AQEM. Rozoberané sú najvýznamnejšie faktory, ktoré 

negatívne ovplyvňujú populácie raka riečneho na tomto území.
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pri inzerčnej mutagenéze
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Úvod a formulácia cieľa

Chlamydomonas reinhardtii je jednobunková fotoautotrofná sladkovodná riasa, ktorá 

slúži ako modelový organizmus pre štúdium bunkového cyklu, regulácie bunkového cyklu po 

poškodení DNA a pre štúdium opravných mechanizmov DNA. Začiatok štúdia týchto 

biologických procesov u C. reinhardtii prebiehal takmer simultánne ako u kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae. Štúdium opráv poškodení DNA u riasy prebiehalo so značne 

menším progresom v porovnaní s touto kvasinkou [1]. Dôležitým cieľom výskumu v oblasti 

reparačných mechanizmov DNA je získanie mutantov v týchto procesoch a na základe ich 

štúdia rozšíriť poznatky v tejto oblasti výskumu C. reinhardtii. Jednou z možností získania 

mutantov u C. reinhardtii je inzerčná mutagenéza. Využíva sa pri nej fakt, že integrácia 

exogénnej DNA u C. reinhardtii sa uskutočňuje prevažne nehomologickou rekombináciou, 

a teda exogénna DNA sa včleňuje do náhodných miest v genóme tejto riasy. Výsledkom 

takejto integrácie cudzorodej DNA môže byť disrupcia rôznych génov [2, 3]. Predpokladom 

pre zavedenie cudzorodej DNA do bunky je optimalizácia metódy transformácie jadrového 

genómu u riasy C. Reinhardtii. 

Existujú viaceré spôsoby transformácie ako bombardovanie buniek wolfrámovými 

časticami, ektroporácia, transformácia pomocou sklenených guličiek, transformácia pomocou 

silikónových vláken.

Na účinnosť transformácie vplýva viacero faktorov ako prítomnosť bunkovej steny, 

štádium rastu kultúry, zvolená metóda transformácie, použitie génov z iných organizmov, 

použitie polyetylénglykolu atď. Keďže účinnosti transformácie sa líšia v závislosti od 

použitého kmeňa a podmienky pre transformáciu sa tiež menia, zvolenie vhodného 

transformačného postupu je veľmi dôležité pre ďalšiu prácu. Je nutné prekonať problém, 

ktorý spočíva v odmietaní expresie heterologických génov z viacerých dôvodov. Možné 
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dôvody sú neefektívna transkripcia z heterologických promótorov, nesprávny processing RNA

alebo prenos RNA do jadra, narušená RNA stabilita a v neposlednom rade chybná translácia 

sekvencie cudzorodých génov, pretože jadrové gény C. reinhardtii obsahujú špecifické 

kodóny a jadrová DNA má vysoký obsah G+C párov [4, 5]. 

Veľmi dôležité pre úspešnosť transformácie je teda zvolenie vhodného selekčného 

markera. Bunky Chlamydomonas reinhardtii sú senzitívne na aminoglykozidové antibiotiká, 

ako sú kanamycín, neomycín, paromomycín, gentamycín a hygromycín B. Mnoho 

bakteriálnych génov kódujúcich aminoglykozid-inaktivujúce fosfotransferázy (APHs), ktoré 

poskytujú rezistenciu na tieto antibiotiká a sú používané ako markery pri transformácii pri 

rastlinách a živočíchoch, nemôžu byť použité pre jadrovú transformáciu C. reinhardtii. Až 

gén aphVIII zo Streptomyces rimosus s obsahom kodónov podobným k obsahu jadrových 

génov riasy je heterologický enzymatický marker poskytujúci rezistenciu na antibiotiká, ktorý

môže byť použitý pre jadrovú transformáciu C. reinhardtii [5]. Sizova a kolektív [6] zostrojili 

viacero konštruktov pri tvorbe nového transformačného vektora a najvyššiu transformačnú 

účinnosť dosiahli pri plazmide pSI103. Ako selekčný marker sa na plazmide nachádza gén 

aphVIII (pre aminoglykozid 3´-fosfotransferázu). Tento gén poskytuje riasam rezistenciu na 

antibiotikum paromomycín, ktorý inhibuje rast buniek tým, že blokuje proteosyntézu na 

úrovni translácie. Plazmid pSI103 obsahuje intrón1 malej podjednotky génu ribulóza-1,5-

bisfosfát-karboxylázy (rbcS) a fúzny promótor zložený z heat-shock inducibilného hsp70A

promótora a konštitutívneho promótora malej podjednotky génu rbcS [6].

V našej práci sme pracovali s plazmidom  pHYG3. Ako selekčný marker sa na 

plazmide nachádza gén aph7“, ktorý kóduje kinázu HPT (hygromycín fosfotransferázu). 

Okrem plazmidu sme na transformáciu využili aj lineárny fragment s génom aph7“, ktorý sme 

získali pomocou PCR. Kináza HPT inaktivuje antibiotikum hygromycín B fosforyláciou, čím 

poskytuje riasam rezistenciu na toto antibiotikum. Hygromycín B je aminoglykozidové 

antibiotikum, izolované zo Streptomyces hygroscopicus a inhibuje syntézu proteínov. 

Expresia génu aph7“ je kontrolovaná regulačnými elementami, menovite je pod kontrolou 

silného konštitutívneho promótora génu C. reinhardtii pre β2-tubulín v kombinácii s prvým 

intrónom a 3' UTR (untranslated region) malej podjednotky génu ribulóza-1,5-bisfosfát-

karboxylázy (rbcS) [5]. 3' koniec obsahuje 230bp 3' UTR malej podjednotky génu C. 

reinhardtii pre rbcS s funkčným TGTAA polyadenylačným signálom. Gén má vysokú zhodu 

v obsahu kodónov a GC párov s riasou, čo zvyšuje pravdepodobnosť expresie. Zostrih 

intrónu1 génu  rbcS má pozitívny efekt na expresiu génu aph7“. Tento intrón obsahuje 
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enhancerovú sekvenciu a jeho zostrih uľahčuje export mRNA z jadra a takto podstatne 

zlepšuje frekvenciu transformácie [7, 8].  

Cieľom práce bolo vybrať vhodnú metódu transformácie jadrového genómu a získanie 

UV-citlivého mutanta.

Materiál a metódy

V experimentoch sme pracovali so štandardným kmeňom W1mt+ a kmeňmi cc620/mt+

a cc621/mt-.

Izolácia autolyzínu: podľa Snella a Buchanana  [9]. 

Transformácia rias so sklenenými guličkami: podľa Kindle a kol. [10]. Bunkovú 

stenu sme odstránili pomocou gametického lytického enzýmu autolyzínu.   

Transformácia elektroporáciou: podľa Brown a kol. [11]. 

Získanie DNA fragmentu obsahujúceho gén aph7“: Uskutočnili sme pomocou 

PCR. Produkty (PCR-fragmenty) s veľkosťou 1662bp (aph7“) sme overili elektroforeticky 

v 1% agarózovom géli.

SPOT-testy: Na zistenie, či došlo k disrupcii génu s požadovanou funkciou sme 

uskutočnili selekciu na základe citlivosti k UV žiareniu a SPOT-testy. Testy umožňujú 

jednoducho a rýchlo porovnať prežívanie po pôsobení UV-žiarenia u reparačne-deficitných 

mutantov oproti štandardnému typu. 

Izolácia DNA bola uskutočnená fenol-chloroformovou metódou [12].

Overenie prítomnosti inzertu v genóme jadra: Uskutočnili sme pomocou PCR.

Výsledky a diskusia

Selekcia transformantov sme uskutočnili na základe rastu kolónií na minimálnom 

médiu s pridaním príslušného antibiotika. Nami zvolené metódy transformácie jadrového 

genómu si vyžadovali prácu s bunkami bez bunkovej steny. Neprítomnosť bunkovej steny 

možno zabezpečiť dvoma spôsobmi – použitím genetického mutanta alebo odstránením 

bunkovej steny pomocou gametického lytického enzýmu autolyzínu. Autolyzín je druhovo 

špecifický enzým degradujúci bunkovú stenu počas párovania gamét C. reinhardtii. V prvom 

prípade ide o kmeň cw15, ktorému chýba centrálny triplet – vrsty V2 až V6 bunkovej steny. 

Nevýhodou tohto kmeňa je, že je častejšie napádaný bakteriálnou infekciou a jeho rast je 

oproti iným kmeňom spomalený. Navyše, pri tomto kmeni nie je možná genetická analýza. Pri 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

546



kmeňoch s intaktnou bunkovou stenou je nutné bunkovú stenu natráviť autolyzínom a ihneď 

transformovať, lebo je tu možnosť regenerácie bunkovej steny. 

Použili sme metódu transformácie C. reinhardtii pretrepávania buniek na vortexe 15, 

30, 60 sekúnd v prítomnosti cudzorodej DNA, sklenených guličiek a PEG-u

(polyetylénglykolu), ktorý ovplyvňuje prežívanie buniek [10] a elektroporáciu. Pracovali sme 

so štandardným kmeňom C. reinhardtii (v mojom prípade štandardný kmeň W1) s bunkovou 

stenou a chceli sme dokázať, či je nutné a účinné použiť autolyzín, a teda, či je nutná 

degradácia bunkovej steny pre zisk transformantov. Rovnako sme chceli dokázať pozitívny 

účinok polyetylénglykolu. V tabuľke 1 sú zaznamenané výsledky pre transformačné postupy 

pri používaní plazmidu pHyg3 a fragmentu s génom aph7".  Môžeme vidieť, že použitie 

autolyzínu je nutné a zároveň účinné pri transformácii pomocou sklenených guličiek, pretože 

bez použitia tohto gametického lytického enzýmu sme nezískali buď žiadnych transformantov 

alebo oveľa menej ako s jeho použitím. Podarilo sa nám tiež úspešne dokázať pozitívny 

účinok polyetylénglykolu, keďže počet transformantov sa zvýšil. Zistili sme tiež, že pri 

transformácii pomocou sklenených guličiek má úlohu aj čas vortexovania. Najlepšie 

prežívanie sme dosiahli pri dĺžke vortexovania 30 sekúnd. Pri dĺžke vortexovania 15 sekúnd, 

počet transformantov bol oveľa menší a pri dĺžke vortexovania 60 sekúnd prežívanie kleslo 

v porovnaní s prežívaním pri 30 sekundovom vortexovaní. Pri elektroporácii použitie 

autolyzínu nemalo významnú úlohu, ako môžeme vidieť v tabuľke 1. Výsledky získané pri 

transformácii pomocou sklenených guličiek a pri elektroporácii v tabuľke 1 naznačujú, že pri 

použití plazmidu pHyg3 je najúčinnejšia transformačná metóda s využitím sklenených 

guličiek, autolyzínu a PEG-u. Plazmid pHyg3 je vhodný na inzerčnú mutagenézu. Zaujímavé 

je zistenie Gnipovej a kol., že pri použití plazmidu pSI103, najlepšie výsledky dosiahli 

metódou so sklenenými guličkami bez použitia autolyzínu, čo je v rozpore s našim zistením 

(osobná konzultácia).  V ďalšom kroku sme pristúpili k molekulárnej analýze transformantov. 

Keďže integrácia exogénnej DNA prebieha u C. reinhardtii prevažne nehomologickou 

rekombináciou a vedie k náhodnej disrupcii génov, museli sme preveriť, či došlo k disrupcii 

génov s požadovanou funkciou. Využili sme UV selekciu. Po získaní transformantov sme 

urobili SPOT-testy. Z celkového počtu otestovaných transformantov sme získali troch 

reparačne-deficitných mutantov. Na overenie  prítomnosti inzertu v genóme sme uskutočnili 

PCR analýzu. Podarilo sa nám dokázať prítomnosť inzertu v genóme jadier inzerčnou 

mutagenézou získaných reparačne-deficitných mutantov. 
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Tab. 1: Účinnosť transformácie jednotlivých variantov.

Použité varianty
počet transformantov 

na μg DNA

15 

sekúnd

30 

sekúnd

60 

sekúnd

Sklenené guličky

pHYG

+autolyzín
+PEG 90 232 133

-PEG 60 139 124

-autolyzín
+PEG 19 18 9

-PEG 8 9 8

aph7"

+autolyzín
+PEG 75 211 127

-PEG 56 128 108

-autolyzín
+PEG 15 21 10

-PEG 6 12 7

Elektroporácia

pHYG
+autolyzín 22

-autolyzín 18

aph7"
+autolyzín 19

-autolyzín 18

Záver

Z našich výsledkov vyplýva, že na transformáciu C. reinhardtii je najúčinnejšia 

metóda so sklenenými guličkami. Plazmid pHYG3 so selekčným markerom aph7" je vhodný 

na inzerčnú mutagenézu. Kedže sa nám podarilo dokázať prítomnosť inzertu v genóme jadra 

inzerčnou mutagenézou získaných reparačne-deficitných mutantov, v ďalšej práci sa 

zameriame na zisťovanie počtu inzertov v genóme jadra, na čo využijeme Southern 

hybridizáciu. Našim cieľom bude získať UV-citlivého mutanta/transformanta s jedným

inzertom v genóme, aby sme mohli povedať, že jeho integráciou došlo k prerušeniu sekvencie 

DNA, ktorá má funkciu v opravných mechanizmoch DNA.
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Úvod a formulácia cieľa

Vedecký výskum je dnes vo veľkej miere založený na efektívnom zdieľaní informácií. 

Dnešné biologické databázy sú nepochybne cenným zdrojom informácií, avšak problém je 

niekedy v tom, ako efektívne prehľadávať a získavať informácie z tejto obrovskej kolekcie 

dát.

Hlavné biologické databázové centrá v sebe zahŕňajú NCBI (National Center for 

Biotechnology Information), EBI (European Bioinformatics Institute) a Sanger Institute, 

pričom každá je prepojená na stovky ďalších databáz [1]. Databáza EBML (Nucleotide 

Sequence Database) je primárnym zdrojom nukleotidových sekvencií v Európe a je súčasťou 

medzinárodnej spolupráce, ktorá zahŕňa databázy DDBJ (Japonsko) a GenBank (USA) 

v rámci INSDC (International Nucleotide Sequence Database Collaboration) [3]. Databáza 

EMBL (spolu s ďašími biologickými databázami) je spravovaná na pôde EBI [4]. Uskladnené 

nukleotidové sekvencie (spolu s doplnkovou anotáciou) sú užívateľovi prístupné 

prostredníctvom webového prehliadača (protokol HTTP), EBI SRS (Sequence Retrieval 

System) [5], protokolu FTP, emailu (netserv) a webových služieb (WSDbfetch) [6].

Webová služba je každá servisná služba dostupná prostredníctvom internetu, 

využívajúca komunikáciu pomocou XML (eXtensible Markup Language) správ a pritom nie 

je závislá na určitom operačnom systéme alebo programovacom jazyku [2]. Webové služby 

boli implementované mnohými inštitúciami poskytujúcimi informácie z oblasti biomedicíny, 

medzi ktoré patrí aj EBI. Webové služby umožňujú ľahkú integráciu a interoperabilitu medzi 

bioinformatickými nástrojmi a dátami s ktorými pracujú. Jediné čo k tomu potrebujeme je 

program, ktorý je schopný komunikovať s určitou službou poskytovanou EBI. Tieto služby 

majú niekoľko výhod: (i) poskytujú jednoduchú cestu ako sa vysporiadať s opakovanými 
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úlohami, ktoré by nám inak zabrali mnoho času a (ii) dovoľujú programátorom vytvárať 

komplexnejšie analyzačné nástroje, čím vznikajú workflow systémy využívajúce existujúce 

EBI služby [7]. Zoznam a popis webových služieb je dostupný na stránke EBI [8].

Iný prístup získavania dát ponúka externý program Wgetz, ktorý získava dáta z EBI 

prostrednictvom SRS na základe URL požiadavky. Na podobnom princípe je založený aj 

program getz, ktorý taktiež získava dáta z EBI prostredníctvom SRS, ale požiadavka je 

zadávaná vo forme príkazov z UNIXového príkazového riadku.

Cieľom našej práce bolo zefektívniť programový prístup k dátam uskladnením v 

databáze EMBL a tiež porovnať jednotlivé metódy prístupu k týmto dátam za účelom 

sofistikovanejšej aktualizácie záznamov uskladnených v databáze génových regulačných sietí 

bakteriofágov s názvom phiSITE [9].

Materiál a metódy

Počítačové vybavenie

Osobný počítač / pracovná stanica

Typ: Dell XPS M1530

Hardware: CPU Intel Core 2 Duo T7250 2.00 GHz, 2.00 GB RAM, HDD 250 GB

Operačný systém: Microsoft Windows Vista™ Home Premium + Service Pack 1

Server (www.embnet.sk)

Hardware: processor Intel Pentium D™ 3,6 GHz, 2GB RAM, 2 TB disk array (Raid 5)

Operačný systém: Linux Slackware 9.1

Programovacie prostredie pre PHP, HTML a SQL

Na tvorbu programov bol použitý skriptovací jazyk PHP (verzia 4.3.11). Užívateľské 

prostredie bolo vytvorené pomocou značkovacieho jazyka HTML (verzia 4.01). Pre 

komunikáciu s databázovým serverom sme využili jazyk SQL (Structured Query Language). 

Programový prístup k databáze EMBL

Na prepojenie programov getz, wgetz a webových služieb s databázovým serverom 

sme použili skriptovací jazyk Perl (Practical Extraction and Report Language) (verzia 5.8.8) 

spolu s doplnkovými knižnicami (modulmi) SOAP-Lite (verzia 0.710.08) a libwww-perl 

(verzia 5.825), ktoré sú dostupné na stránkach CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) 

[10].

Program getz - dovoľuje prístup k systému SRS prostredníctvom UNIXového 

príkazového riadku (command line, príkaz getz), čím umožňuje prehľadávať dostupné 
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databázy (napr. EMBL). Pre prístup k dátam využíva program getz syntax, ktorá je v súlade 

s SRS Query Language. 

Program wgetz - tento program umožňuje prístup k systému SRS na základe URL 

adries, ktoré slúžia ako API (Application Programming Interface - Rozhranie pre 

programovanie aplikácií). Formát URL požiadavky: http://srs.ebi.ac.uk/ srsbin/cgi-

bin/wgetz?-noSession+-ascii+-e+<query>. URL požiadavka je volaná príkazom get.

Webové služby - webová služba WSDbfetch dovoľuje získavať záznamy z rôznych 

biologických databáz a je dostupná na stránkach EBI.

Služba poskytuje svoje funkcie prostredníctvom API. V našom prípade sme využili 

funkciu fetchData vo formáte: fetchData(query, format, style).

Parametre:

  query(požiadavka): musí byť vo formáte db:id. Napríklad: “embl:AJ278322”.

  format: obsahuje názov požadovného formátu. V našom prípade bola nadstavená hodnota 

“embl”.

  style: obsahuje názov požadovného štýlu. V našom prípade bola nadstavená hodnota “raw”

Komunikácia medzi klientom a webovou službou je založená na protokole SOAP 

(verzia 1.2) [11].

Výsledky a diskusia

Vytvorili sme program EMBL Checker za účelom zautomatizovania kontroly 

aktuálnosti záznamov v databáze phiSITE so záznamami vo verejne dostupnej databáze 

nukleotidových sekvencií EMBL. Vstupnými dátami pre program EMBL Checker sú 

jedinečné identifikátory sekvencií tzv. accession number, ktoré program získava z databázy 

phiSITE na základe požiadavky vo formáte SQL (Structured Query Language). Program 

pracuje v nasledujúcich krokoch:

1) Program obdrží a spracuje jedinečné identifikátory sekvencií. 

2) Následuje vytvorenie a zaslanie požiadavky o dáta databázovému serveru.

3) Spracovanie dát vrátených z databázového serveru.

4) Zformátovanie dát do prehľadnej tabuľky a zobrazenie výstupu na obrazovke 

v internetovovom prehliadači.

Existujú tri verzie programu EMBL Checker, ktoré sa líšia iba spôsobom komunikácie 

s databázovým serverom, teda tým ako žiadajú server o dáta. 
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Prvá verzia programu komunikuje s databázou EMBL prostredníctvom externého programu 

getz, ktorý spolupracuje s databázovým serverom na úrovni príkazov zadávaných 

z príkazového riadku.

Druhá verzia je podobná prvej, s tým rozdielom, že s databázovým serverom (EMBL-

EBI) komunikuje externý program wgetz prostredníctvom prenosových protokolov HTTP, 

HTTPS a FTP. Požiadavka o potrebné dáta je databázovému serveru zasielaná vo forme URL 

adresy.

Obr. 1: Výstup programu EMBL Checker v internetovom prehliadači.

Tretia verzia programu EMBL Checker využíva pri extrakcii záznamov z databázy 

EMBL technológiu webových služieb. Konkrétne v našom prípade sme využili webovú 

službu poskytovanú EBI s názvom WSDbfetch. Táto služba nám dovoľuje získavať záznamy 

z rôznych biologických databáz dostupných na stránkach EBI. Klient (Perlovský skript) 

komunikuje s webovou službou WSDbfetch pomocou správ vo formáte SOAP. Nevýhodou 

webovej služby WSDbfetch je, že dovoľuje len získanie kompletného databázového záznamu, 

čím sa zvyšujú nároky na veľkosť operačnej pamäťe počítača pri extrakcii väčšieho počtu 

záznamov.
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Tab. 1: Metódy prístupu k databázovému serveru.

Metóda prístupu 

k EMBL-EBI
Formát požiadavky zaslaný databázovému serveru EMBL-EBI

getz
getz -f sv [embl-id:<query>]

getz -f relu [embl-id:<query>]]

wgetz
wget -O - http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-noSession+-ascii+-

f+sv+-e+[embl-id:<query>]

WSDbfetch $result = $soap->fetchData("embl:<query>", "embl", "raw");

Záver

Program EMBL Checker zjednodušuje a urýchľuje kontrolu aktuálnosti záznamov 

uložených v databáze phiSITE, čím do značnej miery šetrí čas. Z hľadiska predloženej práce 

sa ako najvhodnejšia metóda prístupu k databáze nukleotidových sekvencií EMBL javí 

metóda wgetz, ktorá ponúka rýchly prístup k dátam a široké možnosti formátovania 

požiadavky o tieto dáta. Nepochybné výhody ponúka aj technológia webových služieb, ktorej 

potenciál nebol ešte v tejto práci naplno využitý.
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Sledovanie genetickej variability vírusu šarky slivky na Slovensku

Lukáš Predajňa, Zdeno Šubr, Miroslav Glasa

Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava,

Slovensko; viruluke@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Hospodársky najvýznamnejšou vírusovou chorobou kôstkovín je šarka sliviek. 

Škodlivosť choroby spočíva najmä v priamom poškodzovaní plodov náchylných odrôd, ktoré 

predčasne opadávajú a pre znížené kvalitatívne vlastnosti nie sú vhodné na konzumáciu ani na 

priemyselné spracovanie. Pôvodcom ochorenia je vírus šarky slivky (Plum pox virus, PPV) 

patriaci do rodu Potyvirus z čeľade Potyviridae. PPV je prenosný viacerými druhmi vošiek 

neperzistentným spôsobom, ako aj vegetatívnym množením infikovaných častí rastlín. 

Prenosnosť semenom nebola dokázaná [1]. Prirodzený hostiteľský okruh zahŕňa kôstkoviny 

rodu Prunus. Virióny PPV majú tvar dlhých flexibilných vlákien, približne 750 x 15 nm, 

s helikálnou symetriou. Genóm vírusu pozostáva z jednovláknovej lineárnej RNA pozitívnej 

polarity o veľkosti približne 10 kb s jedným otvoreným čítacím rámcom, ktorá je chránená 

kapsidovým proteínom (CP) [2]. 

Na základe molekulárnych a sérologických vlastností sa PPV izoláty začleňujú do 

šiestich kmeňov [3, 4] a z toho sú tri epidemiologicky významné PPV-M, PPV-D a PPV-Rec 

[5]. Ďalej potom PPV-C, ktorý prirodzene infikuje čerešne [6] a dva minoritné, geograficky 

limitované kmene PPV-EA a PPV-W. Fylogenetické vzťahy medzi jednotlivými kmeňmi 

neboli doteraz úplne objasnené. Izoláty kmeňa PPV-M spôsobujú rýchle epidémie na 

broskyniach, menej frekventovane sa vyskytujú na slivkách, sú účinne prenosné voškami a sú 

rozšírené vo väčšine európskych krajín [7]. PPV-D izoláty sú široko rozšírené vo všetkých 

pestovateľských oblastiach a okrem čerešní sú schopné infikovať všetky náchylné druhy rodu 

Prunus. PPV-Rec izoláty vznikli homologickou rekombináciou medzi PPV-M a PPV-D 

s rekombinačným bodom lokalizovaným v 3’ oblasti NIb génu. Tento kmeň bol 

identifikovaný iba nedávno pomocou vylepšenej typizačnej metodológie [4] a izoláty sú 

rozšírené v strednej a východnej Európe najmä na slivkách a sú efektívne prenosné voškami.

V tejto práci sme sa zamerali na sledovanie genetickej variability PPV izolátov na 
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Slovensku porovnaním sekvencii vybraných oblastí genómu.

Materiál a metódy

Na analýzu boli použité izoláty PPV zozbierané v roku 2008 z rôznych druhov rodu 

Prunus z niekoľkých geografických lokalít Slovenska (Tab.1). Vzorky boli získané 

z intenzívnych a extenzívnych sadov, záhrad, alejí ako aj z divo rastúcich  stromov.

Tab. 1: Prehľad izolátov PPV analyzovaných v tejto štúdii

izolát PPV zdroj lokalita kmeň
SK01pl slivka Maršová-Rašov Rec
SK03my myrobalán Dolný Hričov Rec
SK04pl slivka Martin-Záturčie D
SK07pl slivka Liptovský Ján D
SK12pl slivka Nemšany Rec
SK14my myrobalán Klčov D
SK20ap marhuľa Kusín D
SK23pe broskyňa Sobrance D
SK25ap marhuľa Sobrance D
SK26pl slivka Michalovce-Vrbovec D
SK27pl slivka Pavlovce n. Uhom D
SK28ap marhuľa Pavlovce n. Uhom D
SK30pl slivka Svätá Mária D
SK32ap marhuľa Somotor D
SK33ap marhuľa Viničky D
SK34pl slivka Viničky D
SK35my myrobalán Viničky D
SK47pl slivka Brezová p. Bradlom Rec
SK50pl slivka Rudník Rec
SK61pl slivka Krajné D
SK63pl slivka Krajné D
SK64pl slivka Krajné D
SK65pl slivka Krajné D
SK66my myrobalán Podkylava D
SK68pl slivka Podkylava D
SK69pl slivka Podkylava D
SK70pl slivka Podkylava Rec
SK75pl slivka Podkylava Rec
SK84pe broskyňa Čachtice M
SK85pe broskyňa Čachtice M
SK86pe broskyňa Čachtice M
SK87pe broskyňa Čachtice M
SK89ap marhuľa Čachtice M

Celková RNA bola izolovaná z extraktov listov s použitím RNeasy Plant Mini Kit 

(Qiagen) ,alebo alternatívne boli vírusové častice špecificky naviazané imunovychytávaním 
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pomocou protilátky PPV.V196 (INRA Montpellier, FR) [8]. Použila sa dvojkroková RT-PCR: 

cDNA sa získala reverznou transkripciou pomocou AMV reverznej transriptázy (Promega) a 

následne bola použitá ako templát v štandardnej PCR reakcii [9].  Pre PCR reakcie boli 

zvolené 2 sady špecifických primerov. Prvá z nich amplifikovala oblasť P3-6K1 s primermi 

PP3 (5'-GTT ATC TCC  AGG ART TGG AGC-3' sense) a PCI (5'-TTG AGT CAA ATG 

GRA CAG TTG G-3' antisense) (nt. pozícia 2915 - 3750). Pre druhú oblasť NIb-CP boli 

použité primery NCuniF (5' - GAG GCA ATT TGT GCT TCA ATG G - 3' sense) a NCuniR 

(5' - CGC TTA ACT CCT TCA TAC CAA G - 3' antisense) (nt pozícia 8316 - 9061). Na 

amplifikáciu bola použitá GoTaq polymeráza (Promega) a PCR program bol nastavený pre 

obe reakcie nasledovne: úvodná denaturácia 94°C 5 minút, ďalej 35 cyklov (94°C 1 min, 

53°C 1 min a 72°C 1 min) a finálna elongácia 72°C 10 min. Amplifikované fragmenty boli 

prečistené použitím QIAquick PCR purification kit (Qiagen). Purifikované fragmenty boli 

podrobené sekvenčnej analýze (Prírodovedecká fakulta UK, Katedra Molekulárnej Biológie) 

a porovnané s dostupnými korešpondujúcimi sekvenciami v databáze GenBank [10]. 

Sekvenčná analýza a porovnanie vrátane konštrukcie fylogenetických stromov boli 

realizované pomocou bioinformatického programu MEGA4 [11]. Do porovnávacích štúdii 

boli použité referenčné sekvencie dostupné v GenBank [10] s prístupovými číslami: PPV-D 

Dideron (X16415), PPV-M SK68 (X56759), PPV-Rec BOR-3 (AY028309).

Výsledky a diskusia

Porovnali sme čiastkové sekvencie celkovo 33 izolátov PPV z rôznych oblastí z celého 

Slovenska, takisto aj z rôznych druhov hostiteľských rastlín (Tab. 1). Zvolili sme za týmto 

účelom dve časti genómu. Oblasť P3-6K1 zahŕňa neštruktúrne gény s pomerne vysokou 

vnútrodruhovou homológiou. Druhá zvolená oblasť NIb-CP obsahuje jednak najvariabilnejšiu 

časť genómu PPV (5’ koniec génu CP), jednak miesto, kde je lokalizovaný rekombinačný bod 

u kmeňa PPV-Rec (3’ koniec génu NIb) [2]. Výsledky porovnávacej štúdie ukazujú 

fylogenetické stromy (Obr.1). Ako možno vidieť, všetky analyzované izoláty patrili do 

jedného z troch majoritných kmeňov PPV (D, M, Rec), pričom možno vysledovať hostiteľskú 

preferenciu jednotlivých kmeňov. Izoláty kmeňa PPV-M boli získané z broskýň a marhúľ, 

zatiaľ čo PPV-Rec z pravých sliviek, alebo myrobalánu. Najviac izolátov bolo z kmeňa PPV-

D, a to z rôznych hostiteľských rastlín. V rámci vetvy tohto kmeňa však vidno, že všetky 

izoláty získané z marhúľ a broskýň spadajú do zjavne odlíšenej podskupiny, a to v oboch 

fylogenetických stromoch.
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Obr. 1: Fylogenetické stromy analyzovaných slovenských izolátov PPV skonštruované na základe 
nukleotidových sekvencií 777 nt dlhého fragmentu z oblasti P3-6K1 (a) alebo 683 nt dlhého fragmentu z oblasti 
NIb-CP (b).

Poloha klastra PPV-Rec je odlišná v závislosti od sekvenovanej oblasti. Odráža to 

vlastnosti genómu tohto kmeňa, ktorý vznikol v minulosti rekombináciou medzi kmeňmi 

PPV-D a PPV-M [4]. Vidno to aj pri porovnaní medzikmeňových homológií u oboch 

sekvenovaných oblastí (Tab. 2, 3). Aj napriek vyššej úrovni homológie bola variabilita oblasti 

P3-6K1 dostatočná na rozlíšenie kmeňov PPV, ako aj subklastrov v rámci kmeňa PPV-D vo 

fylogenetickom strome.
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Tab. 2: Medzikmeňová a vnútrokmeňová (na diagonále) homológia nukleotidových sekvencií oblasti NIb-CP 
analyzovaných izolátov PPV

kmeň Rec M D
Rec 98,98
M 93,44 99,23

D 79,78 78,01 98,14

Tab. 3: Medzikmeňová a vnútrokmeňová (na diagonále) homológia nukleotidových sekvencií oblasti P3-6K1
analyzovaných izolátov PPV

kmeň Rec M D
Rec 98,26
M 84,87 99,38

D 97,19 84,77 98,31

Naša práca prispela k detailnému plošnému mapovaniu rozšírenia PPV na území 

Slovenskej republiky a výskumu jeho kmeňovej variability.

Záver

Potvrdili sme masívne rozšírenie PPV vo všetkých geografických oblastiach SR 

a v rôznych typoch lokalít (intenzívne aj extenzívne sady, remízky a aleje, záhrady).

Potvrdili sme prítomnosť všetkých troch majoritných kmeňov PPV na našom území 

a ich hostiteľské preferencie.

Zistili sme, že aj v homologickej časti genómu kódujúcej neštruktúrne proteíny je na 

úrovni nukleotidov dostatočná vnútrodruhová variabilita na odlíšenie jednotlivých kmeňov 

PPV.
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Detekcia CTG expanzie zapríčiňujúcej myotonickú dystrofiu typu 1 
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Úvod a formulácia cieľa

Myotonická dystrofia je jedným z najčastejších dedičných, autozomálne dominantných 

neuromuskulárnych ochorení dospelých [1], s variabilnou frekvenciou vo svete. Najvyššia 

incidencia ochorenia bola zaznamenaná v oblastiach západnej Európy, Severnej Ameriky 

a Japonska [2, 3], je nižšia v juhovýchodnej Ázii [4] a je zriedkavá alebo celkom 

chýba v subsaharskej Afrike [4, 5]. Myotonická dystrofia typu 1 (DM1; OMIM#160900) je 

zapríčinená CTG trinukleotidovou expanziou v 3´- neprekladanej oblasti génu DMPK

(Dystrophia Myotonica Protein Kinase; OMIM*605377), lokalizovaného v chromozómovej 

oblasti 19q13.3 [6-9]. Počet repetícií je vysoko polymorfný tak v zdravých, ako aj 

expandovaných alelách. U zdravých jedincov sa tento počet nachádza v rozsahu od 5 do 37 

CTG opakovaní. Alely s počtom repetícií medzi 37 a 50 sa považujú za premutáciu a sú 

geneticky výrazne nestabilné, pričom nositelia týchto alel sú bez patologického fenotypového 

prejavu. Mutantné alely môžu obsahovať počet repetícií od 50 až po niekoľko tisíc [6, 8, 10]. 

Na základe analýz incidencie DM1, dĺžky CTG opakovaní zdravých alel a haplotypového 

pozadia vo viacerých ľudských populáciách sa sformulovala hypotéza, podľa ktorej zdravé 

alely patriace do alelovej triedy (CTG)≥18 môžu predstavovať rezervoár pre súčasné DM1 

mutácie [11-15].

Identifikácia DM1 expandovanej alely  na úrovni DNA je komplikovaná kvôli 

extrémnym veľkostiam niektorých alel a kvôli nesmierne stabilným sekundárnym štruktúram, 

formujúcim sa v rámci repetitívnej GC bohatej sekvencie, ktorá interferuje s klasickou PCR 

amplifikáciou [16]. Klasická PCR amplifikácia je vhodná na detekciu zdravých, alebo mierne 

expandovaných alel s počtom opakovaní do ~100. Pri PCR analýze vzoriek pacientov 

s väčšou expanziou zlyháva amplifikácia expandovanej alely, pričom výsledky vykazujú 

falošnú homozygozitu pre zdravú, amplifikovateľnú alelu [16-18]. Warner et al. (1996) 

vyvinuli jednoduchý fluorescenčný PCR systém, takzvaný „Triplet repeat primed PCR“ (TP-
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PCR), pomocou ktorého môže byť prítomnosť expandovanej alely potvrdená/vyvrátená (avšak 

nie je vhodná na stanovenie presnej veľkosti expandovanej alely). Na rozdiel od klasickej 

PCR, v TP-PCR nasadá jeden z primerov priamo na repetitívnu oblasť, čím vzniká 

charakteristický súbor fragmentov s 3bp periodicitou v rozsahu prislúchajúcom počtu CTG 

repetícií. Výška získaných píkov sa postupne znižuje so zvyšujúcou sa dĺžkou fragmentov 

a v prípade dlhých expanzií sa postupne stratí. Po dosiahnutí veľkosti dlhšieho fragmentu 

napríklad u zdravého heterozygota, intenzita signálu prudko klesne (Obr. 1).     

Cieľom predloženej práce bolo zavedenie a štandardizácia vhodných molekulárno-

biologických metodík na základnú charakterizáciu oblasti DMPK génu spojenej s ochorením 

myotonická dystrofia typu 1. Základná charakterizácia tejto oblasti na úrovni DNA spočíva 

v stanovení počtu CTG opakovaní v zdravých alelách a v alelách s menšou expanziou a 

v potvrdení/vyvrátení prítomnosti expandovanej CTG alely u pacientov s klinickými 

príznakmi myotonickej dystrofie. Medzi ciele predkladanej práce patrila taktiež analýza 

distribúcie jednotlivých zdravých CTG alel v zdravej populácii Slovenska.

Materiál a metódy

V rámci predloženej práce sme analyzovali 25 DNA vzoriek od pacientov s klinickými 

príznakmi myotonickej dystrofie a 18 DNA vzoriek od ich bezpríznakových rodinných 

príslušníkov, v prípade ich dostupnosti. Analýzy sa uskutočnili taktiež na 103 kontrolných 

DNA vzorkách pochádzajúcich od náhodne vybraných, zdravých jedincov zo slovenskej 

populácie. 

Za účelom analýzy vzoriek sme použili dvoj-krokový protokol, odporúčaný viacerými 

autormi [1, 16, 18, 19]. Ako prvý krok analýzy sme použili štandardnú fluorescenčnú PCR 

(PCR-P1/P2) na identifikáciu alel s fyziologickým počtom repetícií (poprípade alel 

s premutáciou, alebo s malou expanziou, podľa detekčného rozsahu reakcie) a ako druhý krok 

analýzy TP-PCR, na potvrdenie prítomnosti/neprítomnosti expandovaných alel vo vzorkách. 

V PCR-P1/P2 oba použité primery boli fluorescenčne značené. Na svojom 5´ konci bol P1-

for primer značený farbičkou HEX a P2-rev primer farbičkou FAM. TP-PCR bola 

uskutočnená obojsmerne, v jednom smere s použitím primerov P1-for, P4CTG-rev a P3, 

kým v druhom smere s použitím primerov P2-rev, P4CAG-for a P3. Pre amplifikácie sme

použili následovné primery: P1-for (5´ CGA AAG AAA GAA ATG GTC TGT GAT CCC 

3´), P2-rev (5´ GGG GCT CGA AGG GTC CTT GT 3´), P4CTG-rev (5´ AGC GGA TAA 

CAA TTT CAC ACA GGA TGC TGC TGC TGC TGC TG 3´), P4CAG-for (5´ AGC GGA 
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TAA CAA TTT CAC ACA GGA CAG CAG CAG CAG CAG 3´), P3 (5´ AGC GGA TAA 

CAA TTT CAC ACA GGA 3´). Reakčná zmes pre PCR-P1/P2 v objeme 10 l, obsahovala 

100 ng genomickej DNA; 1xPCR pufor s 1.5 mmol.l-1 MgCl2; 150 μmol.l-1 z každej dNTP 

(Invitrogen); 1,5 pmol primerov P1-for a P2-rev (Sigma) a 0,25 U BioTherm DNA 

polymerázy (Genecraft). PCR amplifikácie sme uskutočnili pomocou prístroja GeneAmp PCR 

System 2700 (Applied Biosystems) pod nasledovným nastavením – 4min začiatočná 

denaturácia pri 94°C nasledovaná 34 cyklami amplifikácie, pozostávajúcimi z 30s denaturácie 

pri 94°C, z 30s anelácie pri 60°C a zo 45s extenzie pri 72°C. Amplifikácia bola ukončená

20min záverečnou polymerizáciou pri 72°C. Objem reakčnej zmesi pre TP-PCR bol 10 l, 

pričom obsahoval 300 ng genomickej DNA; 1xPCR pufor s 1.5 mmol.l-1 MgCl2; 150 μmol.l-1

z každej dNTP (Invitrogen); 2 pmol primeru P1-for, 0,5 pmol primeru P4CTG-rev, a 1,5 pmol 

primeru P3 (Sigma) a 0,25 U BioTherm DNA polymerázy (Genecraft). Alternatívne, reakčná 

zmes pre reakciu opačného smeru mala rovnaké zloženie, avšak s primermi P2-rev, P4CAG-

for a P3. PCR amplifikácie sme uskutočnili pomocou prístroja GeneAmp PCR System 2700 

(Applied Biosystems) pod nasledovným nastavením – 10min začiatočná denaturácia pri 94°C 

nasledovaná 36 cyklami amplifikácie, pričom každý pozostával z 1min denaturácie pri 94°C, 

z 1min anelácie pri 60°C a z 2min extenzie pri 72°C. Amplifikácia bola ukončená 20min 

záverečnou polymerizáciou pri 72°C.   

Produkty získané pomocou PCR-P1/P2 a TP-PCR sme analyzovali s využitím 

kapilárnej elektroforézy pomocou automatického genetického analyzátora (ABI PRISM 3100-

Avant Genetic Analyzer). 1 μl každého PCR produktu sa zmiešal s 9 μl HiDi formamidu a 0,2 

μl štandardy molekulovej hmotnosti GeneScan 500 ROX Size Standard (Applied 

Biosystems). Nasledovala denaturácia 5 min pri 95°C. Fragmenty sme separovali v POP4

polyméry štandardným protokolom fragmentovej analýzy v 36cm dlhej kapiláre. Získané dáta 

sme analyzovali pomocou softvéru GeneMapper 3.7 (Applied Biosystems).    

Výsledky a diskusia

Stanovenie presnej diagnózy u pacientov so svalovou dystrofiou má veľký význam 

nielen z dôvodu aplikácie správnych terapeutických algoritmov, ale aj z hľadiska plánovania 

rodiny, zamestnania a z hľadiska prognostických možností. Diferenciálna diagnostika 

založená na klinických vyšetreniach však môže byť nepresná, najmä z dôvodu výraznej 

heterogenity klinických príznakov, prekrývajúcej sa symptomatológie s inými 

neuromuskulárnymi ochoreniami a variabilným vekom nástupu ochorenia. Priama detekcia 
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(CTG)n expanzie v DMPK géne môže jednoznačne potvrdiť/vyvrátiť diagnózu DM1 [1]. Na 

Obr. 1 sú znázornené typické výsledky reakcií PCR-P1/P2 a TP-PCR pri vyhodnotení vzoriek 

heterozygotných pre zdravé alely, ako aj vzoriek homozygotných pre zdravé alely 

a heterozygotných s jednou amplifikovateľnou zdravou a jednou neamplifikovateľnou 

expandovanou alelou. V protokole použitom v našej práci je spoľahlivosť výsledkov PCR-

P1/P2 zvýšená dvojitým značením amplikónu, ktoré je dosiahnuté značením oboch primerov 

rôznymi fluorescenčnými farbičkami. Pri tomto postupe je každá amplifikovaná alela 

označená na elektroforetograme dvoma píkmi (Obr.1A a C). Píky sú navzájom odlíšené 

farebne a nachádzajú sa v konštantnej 4 bp vzdialenosti od seba. Signál je považovaný za 

konkrétnu alelu iba v prípade prítomnosti oboch píkov, čo môže byť výhodné v prípade slabo 

amplifikovaných alel a v prípadoch keď sa nachádzajú nešpecifické signály na 

elektroforetograme. Výsledky TP-PCR sme overovali obojsmernou amplifikáciou cieľovej 

sekvencie (primermi P1-for, P4CTG-rev, P3 v jednom smere a P2-rev, P4CAG-for, P3 

v druhom smere). Presnosť a spoľahlivosť PCR-P1/P2 a TP-PCR sme testovali porovnaním 

výsledkov paralelných analýz všetkých 43 vzoriek suspektných pacientov a ich rodinných 

príslušníkov a v náhodne vybraných kontrolných vzorkách.

Obr. 1: Príklady typických výsledkov PCR-P1/P2 a TP-PCR. Analýza zdravého heterozygotného jedinca s 
alelami (CTG)5 a (CTG)12 pomocou PCR-P1/P2 (A) a pomocou TP-PCR (B). Príklad problematickej vzorky: tak 
zdravý homozygot pre (CTG)5 alelu, ako aj postihnutý heterozygot (s jednou amplifikovateľnou (CTG)5 alelou 
a s jednou neamplifikovateľnou expandovanou alelou) vedú k rovnakým výsledkom (C) pomocou PCR-P1/P2. 
Vykazujú však rozdielne výsledky v prípade vyhodnotenia pomocou TP-PCR (D a E). Postihnutý jedinec (D), 
zdravý homozygot (E). 
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Medzi 25 pacientmi s klinickými príznakmi ochorenia sa expanzia potvrdila iba v 8 

prípadoch (32%). Zo zvyšných 17 vzoriek 13 bolo heterozygotných a 4 homozygotné pre 

zdravé alely. Expanzia bola taktiež potvrdená v prípade 1 vzorky zo skupiny bezpríznakových 

rodinných príslušníkov (otec postihnutého muža). U 9 jedincov nesúcich expandovanú alelu 

sme zdravé alely identifikovali v rozmedzí od (CTG)5 po (CTG)28. Na analýzu 103 

kontrolných DNA vzoriek sme použili PCR-P1/P2. Identifikované zdravé (CTG)n alely 

vykazovali trimodálnu distribúciu. Celkový počet identifikovaných (CTG)n alel v tejto 

kontrolnej populačnej vzorke bol 13, v rozsahu od (CTG)5 po (CTG)24. Študovaný lokus bol 

vysoko polymorfný so ~79,6% heterozygozitou. Väčšina alel zapadala do skupiny (CTG)9-17

(58,2%), pričom najčastejšiu alelu predstavovala (CTG)5 (35,4%). Dve alely (1%) sa 

identifikovali s počtom 8 CTG repetícií a zvyšných 5,4% alel patrilo do (CTG)≥18 skupiny 

(veľké-zdravé alely). Alely s 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22 a >24 repetíciami sme nenašli 

v študovanom populačnom súbore, avšak vo vzorkách suspektných pacientov a ich rodinných 

príslušníkov sa identifikovali dodatočné 4 (CTG)n alely (21, 22, 28 a 33 CTG opakovaní).

Záver

Predložená práca sa zaoberala zavedením a štandardizáciou molekulárno-biologických 

metodík vhodných na uskutočnenie DNA diagnostiky ochorenia myotonická dystrofia typu 1. 

Pozorovanie že z analyzovaných vzoriek s klinickými symptómami myotonickej dystrofie sa 

prítomnosť kauzálnej mutácie potvrdila iba v 32%, poskytuje ďalší dôkaz o veľkom význame 

potvrdzovania diagnózy pomocou molekulárneho testovania na úrovni DNA. Pre tento účel 

sme počas riešenia projektu štandardizovali a testovali metódy PCR-P1/P2 a TP-PCR. 

Napriek schopnosti TP-PCR podať dostatočnú informáciu ohľadom dĺžky CTG opakovania 

zdravých alel a prítomnosti/neprítomnosti DM1 mutácie (najmä v prípade obojsmernej 

amplifikácie), jej kombinácia s PCR-P1/P2 v dvoj-krokovom postupe poskytuje vyššiu 

spoľahlivosť výsledkov, ako analýza samotnou TP-PCR. V prípade zvyšných 68% 

suspektných pacientov, u ktorých sa prítomnosť expanzie nepotvrdila, myotonická dystrofia 

typu 2 alebo iné neuromuskulárne ochorenia by mali byť brané do úvahy. V týchto prípadoch 

sa odporúča reevaluácia klinických symptómov a/alebo ďalšie molekulárne testovanie. Podľa 

výsledkov predloženej práce, opísaný dvoj-krokový postup analýzy, po ďalších validačných 

krokoch, by mohol predstavovať vhodný molekulárno biologický nástroj na DNA diagnostiku 

myotonickej dystrofie typu 1, ktorý v súčasnosti nie je na Slovensku prístupný.
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Úvod a formulácia cieľa

Cytogenetika sa zaoberá genetickým výskumom na bunkovej úrovni. Predmetom jej 

štúdia sú najmä chromozómy, ich štruktúra a funkcie. Cytogenetika parazitických živočíchov 

je vo všeobecnosti málo rozvinutá, s výnimkou niekoľkých závažných ľudských patogénov. 

Platí to aj o parazitických červoch – helmintoch, ktoré patria do 3 veľkých, vzájomne 

fylogeneticky nepríbuzných skupín: Platyhelminthes (ploskavce), Acanthocephala 

(háčikohlavce) a Nematoda (hlístovce). Údaje o počtoch chromozómov a čiastočne aj ich 

morfológii sú známe iba u 1,1% druhov helmintov [1]. 

Relatívne najlepšie bola doteraz preskúmaná skupina motolíc (Trematoda), ktorá spolu 

s triedami Cestoda, Monogenea a Turbellaria tvorí kmeň Platyhelminthes. Motolice 

s približne 18 000 opísanými druhmi  predstavujú najväčšiu skupinu prevažne 

hermafroditických plathelmintov [1, 2]. Do dnešnej doby bol zistený diploidný počet 

chromozómov približne u 300 druhov trematódov v rozsahu od 12 do 28, pričom u niektorých 

druhov sa našli aj triploidné populácie [1]. Detailné morfologické charakteristiky 

chromozómových súborov boli zistené iba u polovičného počtu motolíc. Do triedy Trematoda 

patrí aj druh Fascioloides magna, ktorý je predmetom výskumu v rámci tejto práce. 

Cicavica obrovská (F. magna) je hospodársky a veterinárne významný parazitický

helmint voľne žijúcich a hospodárskych prežúvavcov pôvodom zo severoamerického 

kontinentu, ktorý bol introdukovaný aj do Európy [3]. Genetické štúdie F. magna sú iba 

ojedinelé a detailne nie je známy ani súbor chromozómov. Cieľom súčasného výskumu bol 

opis karyotypu, analýza makro- a mikroštruktúry homologických párov chromozómov a 

lokalizácia génov pre rRNA na chromozómoch aplikovaním fluorescenčnej in situ 
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hybridizácie (FISH). Cytogenetická analýza umožnila aj preskúmanie meiotického delenia 

spermatocytov v priebehu spermatogenézy. 

Materiál a metódy

1. Modelové parazity

Na karyologické štúdium boli použité živé hermafroditické parazity, vypitvané 

z pečení 6-tich jeleňov lesných Cervus elaphus, ulovených v poľovnom revíre JP Podunajská 

pri dedine Bodíky v dvoch poľovných sezónach v rokoch 2006 (2 jelene) a 2007 (4 jelene) vo 

veku od 2 do 7 rokov. Materiál bol získaný v spolupráci s riaditeľom Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy v Dunajskej Strede, doc. MVDr. Dušanom Rajským, PhD.

2. Metódy zhotovovania preparátov a farbenia chromozómov

Živé parazity boli bezprostredne po vypitvaní uložené na 1 až 1,5 hodiny do 

fyziologického roztoku s 0,025 % kolchicínom. Na prípravu chromozómových preparátov

bola použitá metodika tzv. teplej platne [4]. Preparáty boli farbené 4 % farbivom Giemsa-

Romanowski pri pH 6,9, alebo fluorescenčnými farbivami DAPI (4´-6-Diamidino-2-

phenylindole) a YOYO1 (1,1′-[1,3-propanediylbis[(dimethylimino)-3,1-propanediyl]]bis[4-

[(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene) methyl]]-quinolinum tetraiodid [5]. Na lokalizáciu 

ribozomálnych génov génu pre rRNA bola použitá metóda FISH podľa [4]. Na DNA 

chromozómov na preparátoch bola selektívne naviazaná sonda konštruovaná na základe 

známych parciálnych sekvencií malej podjednotky 18S ribozomálnych génov F. magna [6] 

a značená fluorescenčným farbivom Cy3 [4].

3. Vyhodnotenie a spracovanie výsledkov

Chromozómy boli pozorované a fotografované svetelným a fluorescenčným 

mikroskopom OLYMPUS BX 51 s digitálnou kamerou OLYMPUS DP70. Karyotyp bol 

zostavený pomocou programu ADOBE PHOTOSHOP 9.0 zoradením párov homologických 

chromozómov podľa veľkosti. Charakteristiky chromozómových párov boli získané 

meraním z 10 mitóz na fotografiách. Hodnoty relatívnej dĺžky, centromerického indexu 

a klasifikácia chromozómov boli stanovené podľa [7]. Relatívna dĺžka chromozómu udáva 

percentuálny podiel dĺžky príslušného chromozómu k celkovej dĺžke všetkých 

chromozómov v haploidnej sade, centromerický index Ic udáva polohu centroméry a určuje 

typ chromozómu. Vypočíta sa ako podiel stonásobku dĺžky krátkeho ramena chromozómu 

(s) k celkovej dĺžke chromozómu (c) podľa vzorca [A].      
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Jednotlivé páry chromozómov boli klasifikované podľa hodnoty centromerického 

indexu Ic nasledovne: metacentrické chromozómy mali Ic v rozmedzí 50,0 - 37,6, 

submetacentrické 37,5 - 24,9, subtelocentrické 25,0 - 12,6 a telocentrické 12,5 - 0,0 [7].

Výsledky

Pre vyhodnotenie karyotypu F. magna sme použili mitoticky sa deliace spermatogónie 

zo semenníkov dospelých parazitov. Diploidná sada chromozómov (Obr. 1) pozostáva z 22 

(2n = 22) chromozómov s dĺžkou do 4,65 μm (Tab. 1). Páry č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 11 boli 

klasifikované ako subtelocentrické, pár č. 8 submeta- až metacentrický a pár č. 10 

submetacentrický. Údaje o jednotlivých homologických pároch chromozómov sú uvedené 

v Tab. 1.

Tab. 1: Charakteristiky chromozómov Fascioloides magna (n = 11).

Číslo Absolútna

dĺžka (µm)

Relatívna

dĺžka (%)

Centromerický 

index

Klasifikácia

1 4,65 ± 0,41 13,25 ± 0,96 16,46  ±  3,60 st

2 4,24 ± 0,41 12,06 ± 0,37 17,98  ±  3,13 st

3 4,03 ± 0,36 11,32 ± 0,37 18,34  ±  2,64 st

4 3,70 ± 0,12 10,52 ± 0,31 20,47  ±  4,49 st

5 3,72 ± 0,34 9,65 ± 0,47 21,00  ±  3,97 st

6 3,12 ± 0,35 8,82 ± 0,37 20,9  ±  3,52 st

7 2,77 ± 0,43 7,98 ± 0,59 21,98  ±  3,59 st

8 2,69 ± 0,41 7,63 ± 0,54 37,09  ±  2,73 sm-m

9 2,36 ± 0,24 6,79 ± 0,57 24,16  ±  5,97 st

10 2,27 ± 0,31 6,47 ± 0,63 28,94  ±  2,70 sm

11 1,92 ± 0,33 5,43 ± 0,55 24,24  ±  2,62 st

m- metacentrické, sm-submetacentrické; st-subtelocentrické chromozómy
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Obr. 1: Karyotyp Fascioloides magna. Farbenie Giemsou. Spermatogoniálna bunka v štádiu mitotickej metafázy 
a zodpovedajúci karyotyp. Merítko chromozómov v karyotype = 10 μm. 

Na preparátoch, zhotovených z tkaniva semenníkov F. magna, sa okrem deliacich sa 

spermatogónií zistili aj rôzne štádiá meiotického delenia spermatocytov. Skupiny 

spermatocytov sa delia viac-menej synchrónne a preto na preparátoch často nachádzame 

skupiny buniek v rovnakom štádiu delenia spolu alebo blízko seba (u F. magna sme našli 

skupiny od 1 do 8 spermatocytov v štádiu metafázy I alebo II). Priebeh spermatogenézy sa 

neodlišoval od schémy prevažujúcej u väčšiny bezstavovcov [8].

Použitím fluorescenčných farbív DAPI a YOYO-1 sa v karyotype F. magna nezistila 

prítomnosť sekundárnej konstrikcie. Farbením YOYO-1 sa zvýraznili heterochromatínové 

bloky a jadierko, ktoré pretrváva v profáze meiotického delenia do pachyténneho štádia. 

Obsah heterochromatínu je u všetkých párov nízky a heterochromatínové bloky sa vyskytovali 

výlučne v pericentromerickej oblasti všetkých 11 párov.

Fluorescenčná in situ hybridizácia s 18S rDNA sondou priniesla informáciu 

o prítomnosti jedného lokusu rRNA génov, umiestnených na desiatom, predposlednom 

chromozómovom páre (Obr. 2). V jadrách interfáznych buniek boli signály rDNA viditeľné
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v blízkosti jadierka, nakoľko lokusy ribozomálnych génov predstavujú tzv. nukleolárne 

organizátory a produkujú preribozomálnu RNA, ktorá sa zhromažďuje v jadierku. 

Obr. 2: Červený signál 18S aplikovaním FISH metódy viditeľný na desiatom chromozómovom páre. Merítko = 
10 μm.

Diskusia

Motolice čeľade Fasciolidae (Trematoda) patria medzi medicínsky a veterinárne 

najdôležitejšie parazity. Jednou z najnápadnejších pečeňových motolíc prežúvavcov v

Severnej Amerike a Európe je cicavica obrovská Fascioloides magna, ktorá v dospelosti 

môže dosahovať veľkosti až 8-10 cm. Napriek množstvu údajov o jej výskyte a biológii [3],

táto motolica nebola doteraz dostatočne preskúmaná klasickými genetickými metódami a prvé 

informácie o sekvenciách vybraných génov boli získané iba nedávno [6]. Naopak, genóm 

fylogeneticky najbližšieho druhu Fasciola hepatica je známy pomerne detailne, aj keď údaje 

o molekulárne-karyologických znakoch chýbajú i tu, a u ďalších motolíc čeľade Fasciolidae 

nie je známy ani počet chromozómov [1].

Výsledky súčasného karyologického štúdia F. magna poskytujú základ pre budúce 

porovnávacie karyologické štúdium fasciolidných motolíc a tiež pre štúdium ich 

fylogenetických vzťahov [9], avšak je nevyhnutné získať doplňujúce údaje o karyotypoch  

ďalších druhov.
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Záver

V tejto práci bol originálne opísaný karyotyp cicavice obrovskej Fascioloides magna, 

parazita prežúvavcov. Chromozómová sada sa skladá z 11 párov prevažne subtelocentrických 

chromozómov, iba páry č. 8 a 10 sú submetacentrické; najdlhší pár meria 4,65 μm. Obsah 

heterochromatínu je u všetkých párov nízky a heterochromatínové bloky sa vyskytujú výlučne 

v pericentromerickej oblasti všetkých 11 párov. V jadrách interfáznych buniek bolo

pozorované jedno alebo dve jadierka. Spermatogenéza u F. magna prebieha štandardným 

spôsobom, opísaným u iných bezstavovcov a delenie spermatocytov je často synchronizované. 

Metóda FISH umožnila zistiť existenciu jedného lokusu pre ribozomálne gény, ktorý je 

lokalizovaný na desiatom – predposlednom páre homologických chromozómov.
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Úvod a formulácia cieľa

Apoptóza je známa ako programovaná bunková smrť. Pri apoptóze sú poškodené 

bunky „rozobraté“ v rámci ucelených, membránou ohraničených vezikúl – apoptických 

teliesok, čím sa predchádza uvoľneniu vnútrobunkových komponentov zo zomierajúcej bunky 

do okolitého prostredia a vyvolaniu imunitnej odpovede, ako je to pri nekróze. Následne 

dochádza k ich fagocytóze makrofágmi alebo susednými bunkami, čomu predchádza 

preklopenie fosfatidylserínu na povrch bunky. Apoptóza je zložitý proces sprevádzaný sériou 

zmien v expresii proteínov, dochádza k aktivácii mnohých metabolických dráh a mení sa aj 

morfológia bunky.

Všeobecne rozoznávame 2 základné apoptické dráhy – vonkajšia dráha je spúšťaná 

prostredníctvom receptorov smrti a ich ligandov. Druhá vnútorná alebo mitochondriálna dráha 

je charakterizovaná uvoľnením cytochrómu c z mitochondriálneho medzimembránového 

priestoru do cytosolu, kde sa viaže s adaptorovým proteínom apoptózu indukujúcim faktorom 

APAF1, pričom sa vytvorí multimér, ktorý následne viaže prokaspázu 9 [1,2]. Takto 

vytvorený apoptozóm umožňuje samoštiepenie, a tým aktiváciu iniciačnej kaspázy, ktorá 

následne aktivuje efektorové kaspázy vrátane kaspázy 3 [3,4]. Tie potom „rozdrobujú“ 

bunkový substrát.

Primárnymi regulátormi sú členovia Bcl-2 superrodiny – proapoptické proteíny, ako sú 

napr. Bax, Bak, Bik, Bad, Bid, Bim, Hrk a antiapoptické proteíny, medzi ktoré zahŕňame Bcl-

2, Bcl-xL, Bcl-w, Bfl-1, Mcl-1 [5]. Ďalším možným spôsobom regulácie apoptózy je 

molekula IP3. Je to sekundárny mesenger, ktorý sprostredkúva množstvo signálov vrátane 

hypertrofických stimulov [6].

V liečbe nádorových ochorení sa používa celý rad liečiv, ktoré majú navodiť apoptózu 

neoplastických buniek.
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Závažným problémom pri úspešnej chemoterapii je, že bunky sa stávajú rezistentné na 

celú škálu látok, nielen na liečivo, ktoré primárne rezistenciu vyvolalo. Tento jav sa nazýva 

viaclieková rezistencia (MDR - multidrug resistance) [7]. Mechanizmov, ktoré MDR 

sprostredkujú, je v súčasnosti známych už viacero. Jedným z najčastejších je expresia P-

glykoproteínu (P-gp), transportnej ATP-ázy, ktorá proti koncentračnému gradientu 

transportuje cytostatiká von z bunky, a tým znižuje účinnú koncentráciu cytostatika. Mnohé 

neoplastické bunky exprimujúce P-gp „horšie“ vstupujú do apoptózy a nie je jasné, či je to 

spôsobené zníženou koncentráciou liečiva [8], alebo je expresia P-gp sprevádzaná aj zmenami 

v niektorých metabolických dráhach, ktoré sa podieľajú na regulácii vstupu buniek do 

apoptózy. Na objasnenie tohto problému sme použili cisplatinu. Cisplatina (cisPt) je látka 

s jednoduchou planárnou štruktúrou, ktorá sa viaže na DNA a v prípade, že sa neaktivujú 

obranné mechanizmi bunky, dochádza k riadenej smrti bunky, teda apoptóze. Súčasne nie je 

substrátom P-gp, takže zmeny vo vstupe buniek exprimujúcich P-gp do apoptózy nebudú 

vyvolané zníženou koncentráciou cisPt vo vnútri buniek.

Materiál a metódy

Používali sme myšiu leukemickú bunkovú líniu L1210, pričom parentálna línia bola 

senzitívna na cytostatiká (S), potom rezistentnú bunkovú líniu (exprimujúcu Pgp) získanú 

adaptáciou na vinkristín, ktorú sme v pokusoch kultivovali v prítomnosti vinkristínu (V) (1 

mg/l) a bez vinkristínu (R), a transfekovanú bunkovú líniu (T), do ktorej bol metódou 

lipozomálnej transfekcie vnesený gén pre ľudský P-gp.

Rastové krivky pre jednotlivé typy buniek sme sledovali rátaním buniek v Bürkerovej 

komôrke v jednotlivých časových intervaloch od inokulácie. Metódou MTT sme zisťovali 

prežívanie buniek pri rôznych koncentráciách cisplatiny. Izolovali sme apoptickú DNA 

komerčným apoptickým kitom – Apoptic DNA Ladder Kit Roche a sledovali jej vzhľad. 

Ďalšou použitou metódou bola konfokálna mikroskopia (imunofluorescencia) a takisto 

fluorescenčná prietoková cytometria (FACS). Western bloty sa využívali na stanovovanie 

prítomnosti a približného množstva viacerých regulačných a efektorových proteínov pri 

apoptóze. Na zistenie rozdielov v tvorbe apoptických komplexov v bunkách 

ovplyvnených cisPt a bez cisPt sme využili metódu imunoprecipitácie.

Výsledky a diskusia

Fragmentácia DNA je jedným zo základných znakov apoptózy. Z obrázku 1 je zrejmé, 
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že po inkubácii s cisPt došlo k rozštiepeniu DNA v pravidelných úsekoch medzi 

nukleozómami, a tým k vytvoreniu pravidelného „rebríčka“, a že vo všetkých bunkových 

líniach došlo po inkubácii s cisPt k navodeniu apoptózy.

Obr. 1: Gélová agarózová elektroforéza

Na izoláciu a následné sledovanie fragmentácie DNA sme použili i komerčný kit 

Apoptic DNA Ladder Kit Roche a následne sme spravili agarózovú gélovú elektroforézu (obr.

1), pričom nanáška bola 20 μg DNA. Použili sa všetky typy buniek ktoré sa kultivovali 

v neprítomnosti (kontrola) a v prítomnosti 10 ug/ml cisPt. Rebríček - ladder (RBR) 

a pozitívnu kontrolu (PK) sme nanášali vedľa seba. 

Obr. 2: Imunoprecipitácia (IP), precipitovaný proteín bol Bcl-2 a Bax, koncentrácia cisPt počas kultivácie 
buniek bola 0 a 1 μg/ml, použili sa senzitívne (S) a rezistentné bunky bez vinkristínu (R), primárna protilátka 
bola proti Bcl-2 (ab anti-BCL-2) a proti Bax (ab anti-BAX)

Imunoprecipitáciou (obr. 2) sme sledovali vytváranie komplexov proteínov Bcl2-Bcl2 

a Bcl2-Bax za a bez prítomnosti cisPt, pričom sme ako primárnu protilátku použili protilátku 

proti Bcl2; Bcl2-Bax a Bax-Bax za a bez prítomnosti cisPt, pričom sme ako primárnu 

protilátku použili protilátku proti Bax. Proteíny boli izolované z buniek kultivovaných 12 
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hodín bez a za prítomnosti cisPt s výslednou koncentráciou 1 µg/ml. Ako vyplýva z obrázku, 

výraznejšie zmeny vytvárania anti- a proapoptických komplexov sme nezaznamenali. 
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Obr. 3: Vplyv cisPt na prežívanie S, R, V a T buniek

Toxický účinok cisPt na bunky sme sledovali MTT testom. Z obr. 3 je zrejmé, že so 

vzrastajúcou koncentráciou cisPt sa percento prežívania výrazne znižovalo najmä pri S , R 

a V bunkách. Najmenej citlivé na prítomnosť cisPt boli T bunky a to nezávisle od toho, či boli 

kultivované v prítomnosti geneticínu, alebo nie.

Hladiny proapoptického proteínu Bax a antiapoptického proteínu Bcl-2 sme sledovali 

Western blotom (obr. 4) v celkových bunkových lyzátoch (40 μg) z buniek kultivovaných 

48h. Samotnú prítomnosť, ale i množstvo proteínu sme porovnávali medzi jednotlivými typmi 

buniek. Ako marker nám slúžil proteín GAPDH.

Obr. 4: Western bloty

Pomocou konfokálnej mikroskopie (obr. 5) sme vizualizovali lokalizáciu a množstvo 

antiapoptického proteínu Bcl-2. Použili sa bunky kultivované 24 hodín za a bez prítomnosti 

cisPt (10 μg/ml).
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  S bez cisPt        S s cisPt (10 µg/ml)      R bez cisPt    s cisPt(10 µg/ml)     T bez cisPt       s cisPt (10µg/ml)

Obr. 5: Konfokálna mikroskopia – vizualizácia antiapoptického proteínu Bcl2 (červený), jadro buniek modré

Ako je z obrázku zrejmé, po pridaní cisPt sa výrazne zníži množstvo antiapoptického 

proteínu Bcl-2. Podobný experiment sme robili i s proteínom cytochróm c.

Záver

Inkubácia s cisPt vedie k fragmentácií DNA u všetkých testovaných bunkových línií.

Parentálna senzitívna línia je najcitlivejšia na zvýšené koncentrácie cisPt, línia s vneseným 

génom pre P-gp je vysoko rezistentná na cisPt.

V senzitívnych bunkách dochádza po inkubácii s cisPt k výraznému poklesu hladiny 

antiapoptického proteínu Bcl-2, u línií exprimujúcich P-gp nebol tento pokles taký výrazný.
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Úvod a formulácia cieľa

Polysacharidy nie sú len základnými stavebnými zložkami bunkovej steny, ale taktiež 

poskytujú fragmenty – oligosacharidy, ktoré sú biologicky aktívne [1]. Oligosacharíny, 

biologicky aktívne oligosacharidy, možno izolovať z bunkových stien baktérií, rastlín aj húb. 

Zistilo sa, že sú dôležitou súčasťou interakcií medzi patogénom (baktéria, huba) a rastlinou, 

ako aj ďalších fyziologických procesov v rastlinách. Objav oligosacharínov patril k 

najzaujímavejším momentom v histórii rastlinnej biológie v posledných desaťročiach.

Galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs), získané z galaktoglukomanánu 

izolovaného z bunkových stien smreka (Picea abies L.Karst), inhibujú auxínmi indukovaný 

predlžovací rast stonkových segmentov hrachu a smreka [2, 3], zvyšujú životaschopnosť a rast 

izolovaných zygotických embryí a regeneráciu protoplastov smreka [4]. GGMOs aplikované 

na kotyledony uhorky inhibujú infekciu indukovanú vírusom tabakovej nekrózy [5]. GGMOs 

majú schopnosť zasahovať do mnohých procesov v rastlinných bunkách a doterajší výskum 

podporuje hypotézu, že patria k dôležitým regulačným molekulám rastlín. 

Pôsobenie niektorých oligosacharínov sa spája so zmenami aktivity enzýmov bunkovej 

steny, napr. peroxidázy [6]. Peroxidáza je enzým, ktorý v rastlinných systémoch znižuje 

rozťažnosť bunkovej steny a zúčastňuje sa na reakciách kontrolujúcich jej rigidifikáciu [7].

Cieľom našej práce bolo porovnať vplyv GGMOs a ich chemicky modifikovaných 

foriem, GGMOs-g (degalaktozylované GGMOs) a GGMOs-r (s redukovaným redukujúcim 

koncom v hlavnom reťazci), na predlžovanie hypokotylu a primárneho koreňa, na indukciu a 

predlžovanie laterálnych a adventívnych koreňov fazule mungo kultivovanej v hydropónii. 
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Zaoberali sme sa tiež otázkou, či inhibícia predlžovacieho rastu hypokotylov a koreňov súvisí 

so zmenami aktivity peroxidázy.

Materiál a metódy

1. Príprava GGMOs

GGMOs (d.p. 4 - 8) sa získali parciálnou kyslou hydrolýzou a separáciou pomocou 

gélovej chromatografie z galaktoglukomanánu izolovaného z bunkových stien smreka (Picea 

abies L. Karst) [8]. Okrem základnej zmesi GGMOs s obsahom 4,5 mol% galaktozylových 

jednotiek v bočnom reťazci, sme použili GGMOs-g, ktoré mali znížený obsah galaktózových 

jednotiek na 2,4 mol% po degalaktozylácii α-galaktozidázou. GGMOs-r mali redukovaný 

redukujúci koniec v hlavnom reťazci po pôsobení NaBH4 [9]. 

2. Kultivácia rastlín v hydropónii

Rastliny fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek) sme po naklíčení kultivovali v 

Hoaglandovom živnom roztoku (kontrola) a v Hoaglandovom živnom roztoku obsahujúcom 

GGMOs, GGMOs-g alebo GGMOs-r (v koncentráciách 10-10-10-6 M) samotné alebo v 

kombinácii s IBA (10-6 M). Rastliny sme kultivovali v rastovej komore počas 7 dní pri teplote 

27 ± 1 ºC, 60 - 70% relatívnej vlhkosti vzduchu, 12 hodinovej fotoperióde a intenzite svetla 

80 µmol m-2 s-1. Po skončení experimentu sme vyhodnotili účinok testovaných látok na 

predlžovanie hypokotylu, primárneho koreňa, indukciu a predlžovanie adventívnych 

a laterálnych koreňov.

3. Stanovenie aktivity a elektroforetické delenie izoenzýmov peroxidázy

Extrakciu izozýmov peroxidázy sme robili modifikovanou metódou podľa autorov 

Warneck et al. [6]. Získali sme peroxidázy viazané na bunkovú stenu izolované pri pH 7 a 4,5. 

Obsah bielkovín sme stanovili metódou podľa autora Bradford [10]. Aktivitu peroxidázy sme 

stanovili na základe sledovania rýchlosti zmeny absorbancie, ku ktorej dochádza v priebehu 

peroxidázou katalyzovanej oxidácie guajakolu peroxidom vodíka [11]. Peroxidázové izozýmy 

sme separovali v natívnom prostredí pomocou diskontinuálnej elektroforézy prebiehajúcej v 

polyakrylamidovom géli [12, 13] a následne vizualizovali podľa autorov Tamás et al. [14].

4. Štatistické spracovanie výsledkov

Všetky experimenty sme opakovali trikrát po 15 rastlín a získané údaje sme štatisticky 

vyhodnotili LSD testom jednofaktorovej analýzy variancií v štatistickom programe 

Statgraphics.
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Výsledky a diskusia

Fazuľa mungo je dôležitá poľnohospodárska plodina a vďaka veľkému počtu 

bioaktívnych zložiek patrí k medicínsky významným rastlinám [15, 16]. Citlivo reaguje na 

exogénne aplikované auxíny aj iné regulátory rastu [17, 18].

V našich experimentoch GGMOs inhibovali predlžovanie hypokotylu fazule mungo, 

ale stimulovali predlžovanie primárneho koreňa a indukciu adventívnych koreňov (50% nárast 

počtu koreňov) v porovnaní s kontrolou. GGMOs-r pôsobili na rast rastlín podobne ako 

GGMOs. GGMOs-g naproti tomu stimulovali predlžovanie hypokotylu, ale inhibovali 

predlžovanie primárneho koreňa v porovnaní s GGMOs (Obr. 1).

  

0

20

40

60

80

100

kontrola Os 10-10 Os 10-9 Os 10-8 Os 10-7 Os 10-6

P
re

dl
žo

va
ni

e 
hy

po
ko

ty
lu

 (
%

)

GGMOs GGMOs-r GGMOs-g

a  aa   a
a   a

a   a 
a   a 

b
b

b
bb

  10
-10 

M           10
-9 

M
              

10
-8   

M
            

10
-7  

M
              

10
-6  

  A

0

20

40

60

80

100

kontrola Os 10-10 Os 10-9 Os 10-8 Os 10-7 Os 10-6

P
re

dl
žo

va
ni

e 
pr

im
ár

ne
ho

ko
re

ňa
 (

%
)

a   a a   a 
a   a 

a   a 
a   a 

b
b

b
b b

  10
-10 

M           10
-9 

M
              

10
-8   

M
            

10
-7  

M
              

10
-6 

 M

  B

Obr. 1: Vplyv GGMOs, GGMOs-r a GGMOs-g v rôznych koncentráciách na predlžovací rast hypokotylu (A) 
a primárneho koreňa (B). Kontrola - Hoaglandov živný roztok. Rôzne písmená nad každým stĺpcom (priemerná 
hodnota ± stredná chyba priemeru) označujú signifikantný rozdiel (p < 0,05) medzi hodnotami. 

Auxíny pôsobia stimulačne na rast nadzemných častí rastlín a inhibične na 

predlžovanie koreňov [19]. GGMOs inhibovali predlžovanie hypokotylu indukované IBA a 

stimulovali predlžovanie primárneho koreňa, ktoré IBA inhibovala. GGMOs inhibovali 

indukciu laterálnych aj adventívnych koreňov v porovnaní s IBA, ale stimulovali predlžovanie 

laterálnych koreňov. Z uvedeného vyplýva, že GGMOs, podobne ako xyloglukánové 

a pektínové oligosacharidy, pôsobia ako antagonisti auxínu [20, 21]. GGMOs-r v prítomnosti 

IBA pôsobili rovnako ako GGMOs, čo potvrdzuje predošlé zistenie [3], že modifikácia 

redukujúceho konca hlavného reťazca oligosacharidov neznižuje ich biologickú aktivitu. 

GGMOs-g naproti tomu inhibovali predlžovanie primárneho koreňa a taktiež laterálnych 

koreňov v porovnaní s GGMOs (Obr. 2). Bočné galaktózové reťazce sú podľa získaných 

výsledkov zrejme takisto zodpovedné za aktivitu GGMOs v predlžovacom raste intaktných 

rastlín ako v prípade predlžovacieho  rastu hrachových segmentov [3]. Chemická štruktúra má 

dôležitú úlohu aj v prípade iných typov oligosacharidov, napr. prítomnosť bočného 

fukózového reťazca xyloglukánových oligosacharidov je nevyhnutná pre ich účinnosť 

v procese predlžovacieho rastu [22].
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Obr. 2: Vplyv GGMOs, GGMOs-r a GGMOs-g v rôznych koncentráciách na predlžovací rast primárneho 
koreňa (A) a laterálnych koreňov (B) v prítomnosti IBA. Kontrola - Hoaglandov živný roztok. Rôzne písmená 
nad každým stĺpcom (priemerná hodnota ± stredná chyba priemeru) označujú signifikantný rozdiel (p < 0,05) 
medzi hodnotami. 

Predlžovací rast hypokotylov a koreňov inverzne koreloval s aktivitou peroxidáz 

viazaných na bunkovú stenu izolovaných pri pH 7 a 4,5 (Obr. 3). Podobne sa zistilo, že 

inhibícia predlžovacieho rastu epikotylov hrachu indukovaná xyloglukánovými 

oligosacharidmi súvisí so zvýšením aktivity peroxidáz viazaných na bunkovú stenu [6].

           

0

10

20

30

40

50

60

70

kontrola IBA IBA+Os IBA+Os-g Os Os-g

P
re

dl
žo

va
ni

e 
hy

po
ko

ty
lu

 (
%

)

a

d

cc

b b
  A

0

20

40

60

80

100

120

140

160

kontrola IBA IBA+Os IBA+Os-g Os Os-g

A
kt

iv
it

a 
iz

oz
ým

ov
pe

ro
xi

dá
zy

 (
%

 k
on

tr
ol

y)

a

ccc

b b

  C

0

20

40

60

80

100

120

140

160

kontrola IBA IBA+Os IBA+Os-g Os Os-g

A
kt

iv
it

a 
iz

oz
ým

ov
pe

ro
xi

dá
zy

 (
%

 k
on

tr
ol

y)

a

ccc

b
b

  E

0

20

40

60

80

100

120

140

160

kontrola IBA IBA+Os IBA+Os-g Os Os-g

A
kt

iv
it

a 
iz

oz
ým

ov
pe

ro
xi

dá
zy

 (
%

 k
on

tr
ol

y)

ab

c

d

b

d

a

  D

0

20

40

60

80

100

120

140

160

kontrola IBA IBA+Os IBA+Os-g Os Os-g

A
kt

iv
it

a 
iz

oz
ým

ov
pe

ro
xi

dá
zy

 (
%

 k
on

tr
ol

y)

a

b

c

d

c
c

  F

0

10

20

30

40

50

kontrola IBA IBA+Os IBA+Os-g Os Os-g

D
ĺž

ka
 k

or
eň

ov
 (

m
m

)

primárny koreň

laterálny koreň

a

c

d

b

d

a a

a

b

c e e

  B

Obr. 3: Efekt GGMOs a GGMOs-g na predlžovanie hypokotylov (A), koreňov (B), na aktivitu izozýmov 
peroxidázy bunkovej steny izolovaných pri pH 7 (C, E) a pH 4,5 (D, F). Kontrola (peroxidázy izolované pri pH 
7,0 z hypokotylov) = 1682 ± 202,7; kontrola (peroxidázy izolované pri pH 4,5 z hypokotylov) = 1200 ± 76,9; 
kontrola (peroxidázy izolované pri pH 7,0 z koreňov) = 31403,9 ± 483,2; kontrola (peroxidázy izolované pri pH 

4,5 z koreňov) = 33336,6 ± 1651,6 ( A440 min
-1

mg
-1

bielkovín). Kontrola - Hoaglandov živný roztok. Rôzne 

písmená nad každým stĺpcom (priemerná hodnota ± stredná chyba priemeru) označujú signifikantný rozdiel (p < 
0,05) medzi hodnotami. Os = GGMOs, Os-g = GGMOs-g. 
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Separáciou izozýmov peroxidázy asociovaných s bunkovou stenou izolovaných pri pH 

7,0 z hypokotylov sme dokázali prítomnosť štyroch bázických a troch kyslých izozýmov. Pri 

pH 4,5 sú prítomné v hypokotyloch štyri bázické a dva kyslé izozýmy peroxidázy bunkovej 

steny. Po separácii izozýmov peroxidázy asociovaných s bunkovou stenou izolovaných pri pH 

7,0 aj pH 4,5 z koreňov sme dokázali prítomnosť piatich bázických a štyroch kyslých 

izozýmov.

Záver

GGMOs pôsobia ako antagonisti auxínu v procesoch predlžovania hypokotylu a 

primárneho koreňa, ako aj v procesoch indukcie a predlžovania laterálnych a adventívnych 

koreňov fazule mungo kultivovanej v hydropónii. Biologický účinok GGMOs v procesoch 

predlžovacieho rastu závisí od prítomnosti bočných galaktozylových reťazcov. Medzi 

inhibíciou predlžovacieho rastu hypokotylov a koreňov a aktivitou peroxidáz viazaných na 

bunkovú stenu je inverzný vzťah, čo nasvedčuje, že inhibičné pôsobenie GGMOs súvisí s 

počiatočnými procesmi spevňovania a hrubnutia bunkovej steny katalyzovanými 

peroxidázami.
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Vplyv expresie P-glykoproteínu v membránach myšej leukemickej línie L1210/VCR 

na zloženie sacharidov na povrchu buniek
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Úvod a formulácia cieľa

Viaclieková rezistencia (multidrug resistance - MDR) je fenotyp vyskytujúci sa u 

nádorových buniek, definovaný ako krížová rezistencia na široké spektrum rozličných 

cytostatík s rôznou štruktúrou a mechanizmom účinku. Najčastejšou príčinou rozvoja MDR je 

expresia špecifických skupín membránových fosfoproteínov, schopných aktívneho transportu 

rôznych liečív  von z bunky proti koncentračnému gradientu [1]. Významnú úlohu v MDR 

zohrávajú členovia rodiny ABC transportérov, jedným z nich je P-glykoproteín (zaradený ako 

ABCB transportér), prvý objavený a pravdepodobne najviac preskúmaný ABC transportér 

[5]. P-glykoproteín je ATP-áza cytoplazmatickej membrány, ktorá transportuje látky 

hydrofóbnej povahy von z nádorových buniek, čo vedie k redukcii intracelulárnej 

koncentrácii cytostatík, čím sa bunky stávajú rezistentné voči ich širokému spektru [4].

V procese onkogenézy dochádza k zmenám v štruktúre aj zastúpení povrchových 

sacharidov [3] a v našom laboratóriu sme zistili, že aj expresia P-glykoproteínu (Pgp) je 

sprevádzaná zmenami v zložení sacharidov na povrchu buniek [2, 7].

Na sledovanie zmien sacharidového zloženia na povrchoch buniek sa úspešne 

využívajú lektíny. Lektíny sú proteíny neimúnneho pôvodu, ktoré rozpoznávajú a viažu sa k 

špecifickým sacharidovým štrukturálnym epitopom bez toho aby ich modifikovali. Táto 

skupina sacharidy viažúcich proteínov funguje ako centrálne mediátory prenosu informácií v 

biologických systémoch, a plnia si svoje povinnosti interakciou s glykoproteínmi, 

glykolipidmi a oligosacharidmi. Môžu byť získané z prírodných zdrojov, exprimované 

bunkovými líniami. Lektíny poskytujú modely pre štúdie proteín – sacharidových interakcií 

[6].

Cieľom našej práce bolo sledovanie zmien povrchových sacharidov, najmä kyseliny 

sialovej, ktoré sprevádzajú expresiu Pgp v bunkách myšej leukemickej línie L1210. V práci 

sme použili dva modely, bunkovú líniu L1210/VCR, ktorá vznikla  postupnou adapáciou 
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parentálnej bunkovej línie L1210 na vinkristín a MDR fenomén, ktorý je sprevádzaný 

expresiou P-glykoproteínu a líniu so  stabilnou transfekciou ľudským Pgp.

Materiál a metódy

Bunky sme kultivovali pri 37°C v atmosfére 5% CO2. Bunky sme počítali v 

Bürkerovej komôrke.

Prežívanie buniek sme sledovali pomocou MTT testu na 96 jamkovej platničke. 

Senzitívne, rezistentné kultivované bez a v prítomnosti vinkristínu a bunky plazmidom 

transfekované obsahujúce gén pre P-glykoproteín boli kultivované v prítomnosti rôznych 

koncentrácií lektínov 48 hodín v štandartných podmienkach, potom sme odstránili médium, 

bunky boli resuspendované v čerstvom médiu a do každej jamky bolo pridaných 10 l MTT 

(1 mg/ml) a inkubované 3 hodiny pri 37°C. Po inkubácii a centrifugácii sme sediment 

rozpustil v DMSO (dimetylsulfoxid) a merali sme absorbanciu pri 540 nm. 

Aglutinačnú schopnosť jednotlivých lektínov sme sledovali po 2hodinách pôsobenia 

na bunky. Bunky sme po 48 hodinovej kultivácii scentrifugovali, resuspendovali v sterilnom 

PBS (fosforečnanový tlmivý roztok) a 0.1 % BSA (hovädzí sérový albumín) na koncentráciu 

1.105/ml a inkubovali v prítomnosti rôznej koncentrácie lektínov 2 hodiny v štandardných 

podmienkach, aglutináciu buniek sme sledovali svetelným mikroskopom.

Interakciu membránových proteínov s lektínmi sme sledovali metódou DotBlot a 

pomocou lektín blotov. Membránovú frakciu zo všetkých bunkových línii sme získali 

pomocou  Proteo Extract, Subcellular Proteome Extraction kitu. Pri metóde DotBlot sme na 

nitrocelulózovú membránu nanášali rôzne koncentrácie membránových proteínov (vzorky 

boli pred nanesením denaturované 5 minút pri 100 °C), membrány boli následne zablokované 

3% BSA v PBS a potom inkubované s príslušným biotinylovaným lektínom (SNA, 

MAA,WGA). Po premytí PBS - Tween20 a PBS sme membránu inkubovali v roztoku avidín 

peroxidázy (Av-HRP - Horst radish peroxidase – peroxidáza z chrenu). Vzorky sme 

vizualizovali klasickou ECL metódou pomocou kamery Kodak, na kvantitatívnu analýzu sme 

použili vyhodnocovací program, ktorý je súčasťou kamery. Spektrum proteínov 

interagujúcich s jednotlivými lektínmi sme sledovali po SDS - PAGE a následnom 

preblotovaní na nitrocelulózovú membránu. Ďalši postup pri vyvolávaní membrány bol 

totožný ako pri metóde DotBlot. 
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Výsledky a diskusia

V práci sme použili tri lektíny interagujúce s kyselinou sialovou (NANA) (Tab. 1). 

Tab. 1: Lektíny

Sambucus nigra  SNA                                      NANA, βGal, α-(2,6)Gal/GalNAc

Maackia amurensis MAA                               NANA, -(2,3)gal

Triticum vulgaris WGA                            βGlcNAc, NANA, βGlcNAc

Ani jeden z lektínov interagujúcich s kyselinou sialovou nebol toxický pre testované 

bunkové línie, len WGA lektín, ktorý sa okrem kyseliny sialovej viaže aj na GlcNAc mierne 

ovplyvnil viabilitu L1210/VCR buniek (obr. 1.) Podobný efekt sme zistili aj pri LEA lektíne, 

ktorý sa takisto viaže na GlcNAc [7].

0br. 1: Vplyv lektínov na viabilitu myšej leukemickej línie L1210 a L1210/VCR. L1210/VCR bunky (o) S 
bunky, (o) R bunky a (o) V bunky.

Z aglutinačných experimentov je zrejmé, že všetky s kyselinou sialovou interagujúce 

lektíny aglutinujú výraznejšie bunky exprimujúce Pgp ako parentálne L1210 bunky. (obr. 2).

Obr. 2: Aglutinačné experimenty s bunkami L1210 (S), L1210/VCR (R) a  transferovanými bunkami (T) 
s lektínmi MAA a SNA.
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Pri sledovaní interakcie lektínov s membránovými frakciami izolovanými zo všetkých 

bunkových línií metódou DotBlot sme zistili takisto výraznejšiu interakciu WGA a SNA 

lektínu s bunkami exprimujúcimi Pgp, nezávisle od toho či sa jednalo o adaptovanú líniu, 

alebo líniu s transfekovaným Pgp, naproti tomu MAA lepšie interaguje s membránovými 

proteínmi parentálnej línie (obr 3). 

Obr. 3: DotBloty s lektínmi (A) MAA, (B) SNA, (C) WGA

Záver

1. Ani jeden z použitých lektínov nemá výrazný toxický efekt ani na jednu z bunkových 

línii L1210.

2. Všetky tri použité lektíny lepšie aglutinujú bunky exprimujúce Pgp.

3. Lektín blotmi sme zistili, že spektrum glykoproteínov, ktoré sa značí jednotlivými 

lektínmi je výrazne odlišné.
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Introduction and objectives

The rodent genus Microtus comprises more than 60 extant species distributed 

throughout Holarctic, many of them abundant and easy to sample. As such, voles have 

become effective model organisms for studies on evolution [8], phylogeography [2], 

speciation [1], population biology [10], behaviour [9] or emerging diseases [3]. Analysis of 

polymorphic microsatellite loci often plays an important role in such studies. Here, we have 

assembled four multiplex sets comprising 19 microsatellite loci and tested them for cross-

species amplification in 19 Microtus species. Additionally, these sets were tested in two 

species of the closely related genera Arvicola and Chionomys.

Materials and methods

Total genomic DNA was isolated from ethanol-stored tissue samples using DNeasy 

Tissue Kit (QIAGEN) following manufacturer’s protocol. Four sets of primers were 

established from previously known microsatellite loci identified for Microtus arvalis [5, 13], 

M. montebelli [7], M. oeconomus [11] and Myodes rufocanus [6] (Arvicolinae, Rodentia) and 

with an additional locus, Ma78, developed as in Gauffre [5], which has not been published 

until now (Genbank Accession number: FJ214059). These loci were organized into multiplex

sets that maximize number of loci suitable for simultaneous analysis with no allele overlap 

between loci marked with the same dye (Table 1). 
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Tab. 1: Primer concentrations in the multiplex sets, sequences and accession numbers of the microsatellite loci; 
observed (HO) and expected (HE) heterozygosity is reported for M. tatricus from Western Tatra population 
trapped between 2003-2004 (n = 23). The significance level of deviation from Hardy-Weinberg equilibrium (P) 
was corrected for multiple tests.
Locus name Conc.

(M)
Primer sequence (5‘- 3’) Dye Accession 

No.
HO/HE P

SET1
Mar0031 1.6 F: GGAGATACAAGGCCCAAACA FAM EF666981 0.91/0.89 ns

R: TGGCATTAGATGACCTGTGG
Mar0121 0.8 F: TTTGCTCAATTCTCTCATAAAAGG VIC EF666982 0.61/0.62 ns

R: TGTCATGGATTGGGCATACA
Mar0631 1.0 F: GCCTGGACACAACCAAACTT VIC EF666986 0.83/0.87 ns

R: GGCTATGGGCAGCTCCTG
Mar0761 0.7 F: TCACCAGGACCTACTGAGCA PET EF666987 0.52/0.63 ns

R: GCCAGCTTCATTTCAAGAGG
MSMoe022 0.4 F: CATCTGATGAGTCCCTGAGG NED AF268903 0.17/0.16 ns

R: GCAACCTTCTTCTGACTTTTAC
SET2

MSCRB53 0.6 F: GGTTGGTGTTTGCATTTAGG NED D37836 monomorphic
R: CGTCTGGGTTTTACATCTGA

Mar0491 0.9 F: GGAAATGCCTGTTTGTATGAGA NED EF666984 0.91/0.86 ns
R: TGTGATGTGGGAACCAGAGA

Mar0801 0.7 F: ATGGATCATTCCGCTTCTGT VIC EF666988 0.74/0.76 ns
R: AACCTTCAGCCCAAACCATT

MSMM24 0.9 F: TAACCACAACCCCTCCAACTG PET AB016153 0.74/0.77 ns
R: TCATTTGGAGTTGCTGAGAAC

SET3
Ma095 0.6 F: CCCTAAGGAATAGCATCTGAG FAM EF177194 0.70/0.84 ns

R: GAATGTATGTGGAAGCCAGG
Ma545 1.2 F: CGAATATGCTGTCTCACTTCC HEX EF177197 * *

R: AGATGTCCTGCTGTGTTTCC
Ma786 0.7 F: CCTGAACAATGGCAAAACAC HEX FJ214059 0.48/0.51 ns

R: AGGAAGCTAGTTGGAAGGATG
MSMM64 0.7 F: TACAAATCTATCCTCTGACCTC FAM AB016157 0.09/0.09 ns

R: TACAAAGCCATTGTTCCCTGCT
SET4

Ma255 1.0 F: GATGAACAAAGGTTAATTCCAG HEX EF177204 0.49/0.82 0.0
1

R: ATCAGGCAGCTCACAGCTC
Ma365 0.7 F: CAGGCTAGCTGGATAGGTCA HEX EF177206 0.91/0.89 ns

R: ACAAGTTGTCCTGGATTAAGTATG
Ma685 0.8 F: 

GACTTTTTCATAGAATGAGGTTTTAG
FAM EF177201 0.74/0.86 ns

R: TCTGAAGCATAGCAACAATGG
Ma755 0.7 F: CTACCTTCCCTCACCCAGAC NED EF177207 * *

R: GGTGAAGATCCTCTCTGCAT
Ma815 0.9 F: TCCTCATATTGAGCTTCTGTCC FAM EF177202 0.91/0.87 ns

R: AACTTGCAGGTGACCGAGC
Ma885 0.9 F: AAGGACGATGAGGACCAACC

R: CGGAATGGCAGGACAGC
NED EF177199 0.61/0.49 ns

1 - Walser & Heckel 2008, 2 - Van de Zande et al. 2000, 3 - Ishibashi et al. 1995, 4 - Ishibashi et al. 1999, 5 -
Gauffre et al. 2007, 6 - this study, * - data not available, see text for details, ns - not significant
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Amplification of 19 microstellie loci was tested together in 21 rodent species: 19 

species from genus Microtus: Microtus agrestis, M. arvalis, M. bavaricus, M. brachycercus, 

M. dogramacii, M. felteni, M. gregalis, M. guentheri, M. kirgisorum, M. liechtensteini, M. 

majori, M. multiplex, M. obscurus, M. oeconomus, M. savii, M. subterraneus, M. tatricus, M. 

thomasi and M. transcaspicus and two belonging to closely related genera Arvicola (Arvicola 

terrestris) and Chionomys (Chionomys nivalis).

Primer concentration was optimized for M. tatricus. We applied these multiplex sets to 

2–5 individuals per species, with the exception of M. tatricus (n = 91) and M. felteni (n = 1). 

The dataset of M. tatricus we used for a population genetics study and included samples from 

Romania (Muntii Calimani, n = 1) and Slovakia (Veľká Fatra, n = 5, High Tatra Mts., n = 8, 

Western Tatra Mts., n = 77). The Western Tatra population was sampled over 30 years, and 

samples from 2003-2004 were used here for population genetics analyses (n = 23). The M. 

felteni sample represents a rare and endangered species from Balkan – an area of endemism 

and biodiversity hotspot. 

Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) and linkage disequilibrium (LD) were computed 

in Arlequin 3.1 [4]. HWE was calculated with 1 million steps in the Markov chain and 

100000 dememorisation steps. LD was performed for 10000 permutations and 10 random 

initial conditions. Presence of null alleles was tested in Micro-Checker 2.2.3 [12] using 

default settings. Significance level was corrected for multiple tests using the Bonferroni 

correction.

PCR amplification was performed using the Multiplex PCR Kit (QIAGEN) on a 

Mastercycler epgradient S cycler (Eppendorf). The multiplex PCR contained 1x multiplex 

mix (including HotStarTaq DNA polymerase, multiplex PCR buffer with 3 mM MgCl2, dNTP 

mix), primer mix (see concentrations in Table 1) and 3 ng genomic DNA. Amplification 

started with an initial activation step at 95 ºC for 15 min, followed by 30 cycles with 

denaturation at 94 ºC for 30 s, annealing at 57 ºC for 90 s, extension at 72 ºC for 60 s and final 

extension at 60 ºC for 30 min. Subsequently, the PCR products were mixed with formamide 

and GeneScan 500-LIZ (sets 1, 2) or 500-ROX (sets 3, 4) size standards (Applied 

Biosystems), respectively according to manufacturer's recommendations. After 5 min 

denaturation followed by rapid cooling, PCR products were detected on an ABI 3130 Genetic 

Analyser (Applied Biosystems), and the fragment length was estimated in Genemapper 3.7 

software.
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Results and discussion

In average, 17.57 (SD = 1.36) loci amplified for each species, with average number of 

alleles per locus being 3.7 (SD = 0.63). The repeat sequence of the new locus Ma78 (Table 1) 

was (GT)16(GC)8(GT)2. The locus exhibited nine alleles in M. tatricus (n = 91), with 

observed heterozygosity HO = 0.48 and expected heterozygosity HE = 0.51 (P = 0.77, n = 23) 

in the target population. Locus Ma25 significantly deviated from HWE (Table 1), and the 

excess of homozygots can be attributed to presence of null alleles. LD analysis showed that 

pairs of loci Mar003/Mar076, Ma36/Ma68 and Mar063/Ma09 are in linkage disequilibrium (P

< 0.05 after Bonferroni correction) in M. tatricus. The first two pairs of loci have been tested 

for LD previously in M. arvalis without significant results [5, 13]. Our results might be a 

consequence of reduced diploid chromosome number in M. tatricus (2N = 32) compared to M. 

arvalis (2N = 46) [14]. The loci that amplified in all tested species were MSMM2, MSMM6, 

Ma09, Ma54 and Ma81. Interestingly, locus Ma54 was duplicated in all species belonging to 

subgenus Terricola (Microtus bavaricus, M. felteni, M. liechtensteini, M. majori, M.

multiplex, M. subterraneus, M. tatricus and M. thomasi) [8] with the exception of M. 

brachycercus and M. savii. We suppose that this gene duplication arose in the ancestor of 

Terricola and secondarily, a mutation in primer site of one gene copy reversed the signal of 

this duplication in M. brachycercus and M. savii. Locus Ma75 was found only in subgenus 

Microtus sensu stricto (M. arvalis, M. dogramacii, M. guentheri, M. kirgisorum, M. obscurus

and M. transcaspicus) and M. majori of uncertain taxonomic position [8].

Summary

From four developed multiplex panels comprising 19 microsatellite loci tested in 21 

rodent species important for agricultural and conservation management (Microtus, Arvicola, 

Chionomys), in average 17.6 loci amplified per species. Number of alleles ranged from one to 

19 per locus. We report an additional locus polymorphic in 15 vole species. Suitable 

polymorphic loci will be used for studying population genetic parameters and mating system 

of Tatra vole (Microtus tatricus). We hope this test of readily available microsatellite loci will 

inspire further studies of population structure, mating systems, phylogeography or adaptive 

evolution also of other mentioned microtine rodents. These results have been already 

published in Rudá, M., D. Žiak, B. Gauffre, J. Zima & N. Martínková. 2008. Comprehensive 

cross-amplification of microsatellite multiplex sets across the rodent genus Microtus. 

Molecular Ecology Resources. Online early.
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Úvod a formulácia cieľa

Hlavným fosfolipidom nachádzajúcim sa vo vnútornej membráne mitochondrií je 

kardiolipín (CL). Tento aniónový fosfolipid má dôležitú úlohu pri bunkovom raste, 

anaeróbnom metabolizme, funkcii mitochondrií a biogenéze [1, 2]. CL je tvorený z 

mitochondrálneho fosfolipidu fosfatidylglcerolu (PG) pomocou enzýmu kardiolipín syntázy 

(Crd1p). PG je, okrem toho, že predstavuje metabolický prekurzor CL, významným 

fosfolipidom, ktorý je napr. základným fosfolipidom tylakoidných membrán prokaryotických 

a eukaryotických oxygénnych fotosyntetických organizmov [3]. PG dokáže v mnohých 

bunkových procesoch nahrádzať CL, čo bolo dokázané v kmeňoch s deficientnou tvorbou CL 

[4, 5, 6]. V kmeni ∆pgc1 bola pozorovaná akumulácia PG. Táto akumulácia PG bola 

pozorovaná pri raste kvasiniekna médiu bez inozitolu a nie je spôsobená zvýšenou tvorbou 

fosfatidylglycerolfosfátu a ani zníženou spotrebou PG na tvorbu CL. Zvýšená akumulácia PG 

v kmeni ∆pgc1 je spôsobená inaktiváciou jeho degradačnej dráhy. Obsah PG v membráne je 

kontrolovaný degradáciou tohto fosfolipidu fosfolipázou typu C, Pgc1p, objavenou na našom 

pracovisku [7]. Existencia degradačnej dráhy PG dáva vznik mnohým novým otázkam. Vo 

svojej práci sa zaoberám nasledujúcimi otázkami: Ovplyvňuje inozitol, ktorý reguluje mnohé 

gény biosyntézy fosfolipidov, degradáciu PG? Ak áno, tak ako? Odpovede na tieto otázky 

môžu pomôcť pri charakterizácií fyziologickej funkcie Pgc1p. 

Materiál a metódy

Stanovenie vplyvu inozitolu na aktivitu Pgc1p

Z narastených inokúl štandardného kmeňa (WT), kmeňa ∆pgc1 a štandardného kmeňa 

s nadexprimovaným génom PGC1 (WT+ PGC1) som zaočkovala bunky do 30 ml –I-C-Ura a 

+I-C-Ura média tak, aby po kultivácií cez noc sa nachádzali v exponenciálnej rastovej fáze. 

Následne som z rozpestovaných kultúr pripravila bunkový lyzát. V lyzáte som analyzovala 
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enzymatickú aktivitu degradácie PG, ktorá je založená na hydrolýze flourescenčného substrátu 

(NBD-PG). Produkty reakcie boli separované tenkovrstvovou chromatografiou na 

silikagélových platniach.

Stanovenie vplyvu inozitolu na tvorbu a degradáciu PG

Z narastených inokúl kmeňov ∆pgc1, ∆pgc1∆opi1 a ∆opi1 som zaočkovala 106

buniek/ml do 5 ml –I-C a +I-C média a do každého média som pridala 12,5 Ci [32P] kyseliny 

fosforečnej. Z cez noc rozpestovaných buniek som izolovala lipidy metódou podľa Greenberg 

a kol. [9]. Izolované lipidy som rozpustila v zmesi CHCl3: MetOH (2:1), naniesla na 

silikagélovú platňu a nechala separovať.

Výsledky a diskusia

Stanovenie vplyvu inozitolu na aktivitu Pgc1p

Flourescenčne značené produkty degradácie PG boli vizualizované pod UV lampou. 

(Obr. 1). Pod UV lampou je možné pozorovať rozdiely v degradačnej aktivite iba v rámci 

rozdielnych kmeňov. Na určenie prítomnosti rozdielov v aktivite Pgc1p medzi tým istým 

kmeňom pestovaným s prídavkom a bez prídavku inozitolu je potrebné produkty štiepnej 

reakcie vizualizovať fosfoimagerom Typhoon a následne ich kvantifikovať. 

Obr. 1: Vizualizácia flourescenčne značených produktov degradačnej reakcie fosfolipázou Pgc1p
1. WT, 2. +I WT, 3. WT+PGC1, 4. +I WT+ PGC1, 5. ∆pgc1, 6. +I ∆pgc1, 7. fosfolipáza C, 8. kontrola

Stanovenie vplyvu inozitolu na tvorbu a degradáciu PG

Vyextrahované a separované rádioaktívne naznačené lipidy som vizualizovala 

fosfoimagerom a kvantifikovala Quantity One softvérom (BioRad). Výsledky merania sú 

spracované v obr. 2. Údaje sú priemerom z 3 meraní.

1 2 3 5 7 864

NBD-PG

NBD-DAG
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Obr. 2: Kvantitatívne stanovenie množstva PG a CL

V kmeni ∆pgc1 pestovanom v médiu bez inozitolu bol akumulovaný PG. Naproti 

tomu, v tom istom kmeni, ale kultivovanom v médiu s inozitolom množstvo PG kleslo, čo je 

spôsobené tým, že inozitol na posttranslačnej úrovni negatívne reguluje aktivitu 

fosfatidylglycerolsyntázy (Pgs1p) - enzýmu, ktorý syntetizuje prekurzor PG. V kmeňoch 

∆opi1 pestovaných v médiu bez inozitolu ale aj s inozitolom sa nachádza malé množstvo PG, 

čo sa dá vysvetliť tým, že PG je spotrebuvávaný na vorbu CL a zároveň je degradovaný 

funkčným Pgc1p. V porovnaní s ∆opi1 kmeňom v kmeni ∆pgc1∆opi1 som pozorovala 

zvýšené množstvo PG.  Produkt OPI1 génu je represorom mnohých génov biosyntézy 

fosfolipidov. V delečnom kmeni ∆pgc1∆opi1, ktorý som pestovala bez prítomnosti inozitolu, 

je inaktivovaná degradácia PG a zároveň sú nadexprimované viaceré gény metabolizmu

fosfolipidov, medzi nimi aj INO1 gén. Konštitutívnou expresiou  INO1 génu je tvorený 

inozitol, ktorý potláča aktivitu Pgs1p. Vzhľadom na pleiotropný účinok OPI1 génu sa nedá 

jednoznačne tvrdiť, že množstvo PG v kmeni ∆pgc1∆opi1 v porovnaní s množstvom PG v 

∆pgc1 je menšie  práve kvôli konštitutívnej tvorbe inozitolu. V kmeni ∆pgc1∆opi1

pestovanom v médiu s inozitolom je množstvo PG nižšie ako v tom istom kmeni pestovanom 

bez inozitolu. Otázka, čo spôsobuje mierne zníženie množstva PG v kmeni ∆pgc1∆opi1

v porovnaní s ∆pgc1 je predmetom ďalšieho skúmania. 
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Záver

Stanovenie vplyvu inozitolu na aktivitu Pgc1p

Na základe výsledkov doterajších meraní je možné pozorovať len rozdiel v aktivite 

Pgc1p l medzi rôznymi kmeňmi (WT+PGC1 kmeňom, ∆pgc1 kmeňom a štandardným 

kmeňom WT), ale nie je vidieť rozdiel v aktivite Pgc1p v rámci jedného a toho istého kmeňa 

kultivovanom v médiu s prídavkom inozitolu a bez prídavku inozitolu. Tento predbežný 

výsledok naznačuje, že inozitol nemá vplyv na aktivitu PG špecifickej fosfolipázy C, Pgc1p.

Stanovenie vplyvu inozitolu na tvorbu a degradáciu PG

V kmeni s inaktivovanou degradáciou PG (∆pgc1 kmeň), ktorý bol pestovaný v médiu 

bez inozitolu, bol PG akumulovaný, čo sa zhoduje s výsledkami v publikovanej štúdií [7].

Zvýšený obsah PG mal aj kmeň, ktorý bol kultivovaný bez prítomnosti inozitolu a má 

nefunkčnú degradačnú dráhu PG a zároveň má nadexprimované viaceré gény biosyntézy 

fosfolipidov v dôsledku absencie negatívneho regulátora Opi1p (∆pgc1∆opi1 kmeň). 

V porovnaní s kultiváciou bez inozitolu má mutant ∆pgc1∆opi1 pestovaný s prídavkom 

inozitolu mierne znížený obsah PG. Výsledky poukazujú na zatiaľ neznámy mechanizmus 

akým Opi1p reguluje metabolizmus PG.
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Úvod a formulácia cieľa

Mäsožravosť rastlín sa vyvinula v prostredí s nedostatkom minerálnych živín ako N, P, 

K a s nadbytkom svetla a vlhkosti [14]. Vyvinula sa medzi rozmanitými, ale nepríbuznými 

druhmi krytosemenných rastlín a to nezávisle v šiestich vývojových líniách [5,9]. Výskyt 

mäsožravých rastlín (MR) je obmedzený výhradne na slnečné, vlhké a minerálne chudobné 

stanovištia, pretože iba v takomto prostredí je zisk z koristi väčší ako náklady spojené s jeho 

trávením (fotosyntéza nie je limitovaná nedostatkom svetla a vlhkosti). Náklady na 

mäsožravosť predstavujú extra energetické požiadavky pochádzajúce z respirácie 

mäsožravých orgánov. Jedná sa o energiu vynaloženú na lákanie, lapanie a trávenie 

koristi. Predpokladá sa, že zisk z chytenej a strávenej koristi spočíva: 1) v zvýšenej rýchlosti 

fotosyntézy (PN) ako dôsledok zvýšenej dodávky živín, najmä N a P; 2) v zvýšenej 

reprodukcii; 3) v čiastočnom nahradení autotrofnej výživy za hererotrofnú [14]. Existujú tri 

štúdie, v ktorých sledovali priamy vplyv mäsožravosti na PN avšak výsledky sú protichodné.

Trávenie koristi zvýšilo PN v mladých listoch pri 10 druhoch rodu Sarracenia [13], zatiaľ čo 

pri Pinguicula villosa, P. vulgaris a Drosera rotundifolia [21] a Sarracenia purpurea [25]

stimulácia PN nebola zistená. Práce mnohých autorov poukazujú na to, že koncentrácia N 

v listoch (mg g-1) sa po podaní koristi výrazne nemení, celkový obsah N v rastline však už áno 

(mg rastlina-1) [17, 15, 22]. To naznačuje, že v takýchto rastlinách sa pravdepodobne nezvýši

ani PN, ktorej rýchlosť je závislá od koncentrácie N v listoch [6, 11]. V tomto prípade je 

stimulácia rastu preto väčšia ako stimulácia PN. To potvrdzuje mnoho prác, ktoré zistili, že 

zvýšený prísun živín zvyšuje rýchlosť rastu MR [4, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 24, 25], no nie vždy 

aj PN [4]. Druhý zisk z lapenej koristi spočíva v zvýšenej reprodukcii a je veľmi dobre 

zdokumentovaný. Prikrmované rastliny majú väčšiu frekvenciu kvitnutia a produkciu semien

[24, 26]. Mäsožravé rastliny môžu prijímať časť uhlíka aj z koristi (fakultatívna heterotrofia), 

no i napriek tomu hlavným zdrojom C v rastline je fotosyntetická asimilácia [14]. Práve 
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heterotrofia môže pomôcť vysvetliť hore uvedenú stimuláciu rastu bez zvýšenia PN. Pri 

vodných MR možno predpokladať oveľa väčší význam získaného C z koristi [1, 2, 3].

Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv trávenia živočíšnej koristi na fotosyntetické 

parametre pri endemicky rastúcom druhu Nepenthes talangensis. Rastliny rodu krčiažnik 

(Nepenthes sp.) majú diferencované listy na asimilačnú časť a krčiažkovitú pascu. Testovali 

sme hypotézu, či dostupnosť koristi vedie k zvýšeniu PN, kvantového výťažku fotosystému II 

(PSII), biomasy, obsahu dusíka a chlorofylu a či náklady na mäsožravosť zahŕňajú zvýšenú RD

a zníženú PN v pascách. Jedná sa o prvú komplexnú štúdiu fotosyntézy mäsožravých rastlín.

Materiál a metódy

V prikrmovacích experimentoch sme pracovali s krčiažnikom Nepenthes talangensis,

ktorý sa v prirodzených podmienkach vyskytuje len v oblasti Gunung Talang na ostrove 

Sumatra [23]. Vnútorný povrch pascí je celý pokrytý tráviacimi žľazami (chýba vosková 

zóna) produkujúcimi veľmi hustú a viskóznu tekutinu. Rastliny použité v experimente boli 

20-30 cm vysoké, nesúce 3-4 pasce na každej rastline o veľkosti do 5 cm. Rastliny sme 

pestovali v kontrolovaných podmienkach v rastovej komore pri ožiarení 100 μmol m-2 s-1

PAR, 12 hodinovej fotoperióde pri teplote 23/18°C (deň/noc) a vzdušnej vlhkosti 80 %. 

Rastliny boli pestované v zmesi substrátu Sphagnum/perlit/kôra/rašelina (1:1:1:1).

Experiment sme začali upchaním pascí vatou (fáza hladovania cca. pol roka). Po pol 

roku sme rastliny rozdelili na neprikrmované predstavujúce kontrolu (pasce ostali upchaté) 

a rastliny prikrmované, ktoré sme prikrmovali larvami chrobáka Tenebrio molitor po dobu 2 

mesiacov (2,46 ± 0,05 g na rastlinu za 2 mesiace). Prikrmované rastliny mali možnosť chytať 

i prirodzenú korisť, prevažne smutice (Sciaria sp.).

Obsah fotosyntetických pigmentov sme stanovovali spektrofotometricky (Jenway 

6400, Londýn, Veľká Británia) v mladých asimilačných listoch bez pasce, ktoré sa vyvinuli 

počas experimentu, zo starších asimilačných listov nesúcich pascu a zo samotných pascí. 

Absorbancie pigmentov sme merali pri vlnovej dĺžke 663,2 nm pre chlorofyl a a 646,8 nm 

pre chlorofyl b. Namerané hodnoty absorbancií sme použili na kvantitatívne stanovenie 

koncentrácií chlorofylov v extrakte [19]. 

Obsah dusíka (% N) a uhlíka (% C) sme stanovovali zo vzoriek spomenutých vyššie

analyzátorom EA 1108 CHN (Fisons Instruments, Miláno, Taliansko). Následne sme 

vypočítali využiteľnosť dusíka vo fotosyntéze (PNUE).
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Rýchlosť fotosyntézy a fluorescenciu chlorofylu sme merali simultánne pomocou 

infračerveného analyzátora CO2 a H2O CIRAS-2 (PP-Systems, Hitchin, Veľká Británia) 

a fluorescenčnej kamery (Photon System Instruments, Brno, Česká Republika). Pred 

začiatkom merania boli rastliny cez noc adaptované na tmu. Potom sme strednú časť 

asimilačného listu alebo viečko pasce (2,5 cm2) uzavreli v univerzálnej automatickej kyvete 

PLC6 (PP-Systems, Hitchin, Veľká Británia). Zaznamenali sme RD a spustili sme meranie 

fluorescencie chlorofylu (pomalá indukčná kinetika) [20]. Simultánne bola zaznamenaná PN 

a z merania sme stanovili efektívny kvantový výťažok PSII (PSII), hodnoty fotochemického 

(qP) a nefotochemického (NPQ) zhášania fluorescencie [20]. Po zmeraní pomalej indukčnej 

kinetiky fluorescencie chlorofylu sme pristúpili k meraniu svetelnej krivky PN a PSII.

Na detekciu funkčných fotosystémov (PSI a PSII) v asimilačných listoch a pascách 

sme využili nízkoteplotnú fluorescenciu chlorofylu (Spex, USA) v kvapalnom dusíku (77K). 

Excitačná vlnová dĺžka bola nadstavená na 440 nm a emisné spektrum sme zaznamenali

v rozpätí vlnových dĺžok 600 – 780 nm.

Na zhodnotenie významnosti získaných dát medzi prikrmovanými a neprikrmovanými 

listami sme použili t-test. Pri nerovnosti rozptylu sme použili t-test s príslušne upraveným 

stupňom voľnosti. Párový t-test sme použili pri porovnávaní pasce a asimilačného listu.          

Výsledky a diskusia

V experimentoch sme zistili pozitívny vplyv prikrmovania na primárne a sekundárne 

procesy fotosyntézy. Rýchlosť fotosyntézy mladých listov (vytvorených počas experimentu)

bez pasce je signifikantne vyššia ako v neprikrmovanej kontrole (obr. 1.). Efektívny kvantový 

výťažok (PSII), ktorý predstavuje množstvo svetla absorbovaného PSII využitého na 

fotochémiu, je vyšší pri prikrmovaných mladých listoch, pričom klesá so zvyšujúcim 

ožiarením. Aj hodnoty maximálneho kvantového výťažku PSII (Fv/Fm) sú v prikrmovaných 

listoch signifikantne vyššie v porovnaní s neprikrmovanými a hodnota okolo 0,800 svedčí 

o vysokej využiteľnosti svetla na fotochemickú reakciu v PSII. Na základe vyšších hodnôt qP 

v prikrmovaných rastlinách možno povedať, že akceptor elektrónov z PSII (plastochinónový 

pool) je viac redukovaný pri neprikrmovaných rastlinách. To vytvára väčší excitačný tlak na 

PSII v neprikrmovaných rastlinách. Vyššie hodnoty NPQ pri neprikrmovaných listoch 

vyplývajú z vyššej disipácie absorbovaného žiarenia na teplo xantofylovým cyklom, čo má 

ochranný účinok na samotný PSII v prípade ak je PN redukovaná. Koncentrácia chlorofylov   

(a + b) je taktiež vyššia pri prikrmovaných rastlinách v porovnaní s neprikrmovanými.
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Hmotnosť sušiny, obsah N ako i PNUE sú signifikantne vyššie v listoch prikrmovaných 

rastlín. Rýchlosť respirácie je mierne vyššia pri prikrmovaných rastlinách, avšak nie je 

štatisticky preukazná.

Obr. 1: Porovnanie svetelných kriviek fotosyntézy medzi prikrmovanými a neprikrmovanými mladými listami 
bez pasce

Rozdiely vo fotosyntetických parametroch medzi prikrmovanými a neprikrmovanými 

rastlinami pri starších listoch nesúcich pascu sú podobné ako pri mladých listoch (obr. 2). 

Absolútne odlišná odpoveď na prikrmovanie bola pozorovaná pri pasci (obr. 3). Nezistili sme 

žiadne významné štatistické rozdiely medzi PN, Fv/Fm, PSII, qP, alebo koncentráciou 

chlorofylu. Neprikrmované pasce mali však vyššie hodnoty NPQ a nižšie koncentrácie 

chlorofylu a N.  

Obr. 2: Porovnanie svetelných kriviek fotosyntézy  
medzi prikrmovanými a neprikrmovanými staršími 
listami obsahujúcimi  pascu

Obr. 3: Porovnanie svetelných kriviek fotosyntézy  
medzi prikrmovanými a neprikrmovanými pascami
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Náklady na mäsožravosť zahŕňajú zníženú PN mäsožravých orgánov v dôsledku 

adaptácie na lov a trávenie koristi a zvýšenú RD v dôsledku energie vynaloženej na vábenie, 

lapanie a trávenie koristi. Nezaznamenali sme zvýšenú RD v pascách v porovnaní 

s asimilačnými listami avšak PN v pascách je výrazne redukovaná. Nízkoteplotná 

fluorescencia chlorofylu dokazuje, že v pascách sa nachádzajú funkčné fotosystémy (PSI 

a PSII) a limitácia fotosyntézy sa deje na úrovni sekundárnych procesov fotosyntézy.

Zvýšený prísun koristi viedol pri rode Sarracenia k zvýšeniu Fv/Fm, k zvýšenej 

rýchlosti rastu a tak i k zvýšeniu PN. Prikrmovanie tiež významne zvýšilo obsah chlorofylu 

[13]. Tieto výsledky sú veľmi podobné práve našim zisteniam, avšak zvýšenie týchto 

parametrov bolo pozorované len pri mladých pascách. Lokálna dostupnosť živín (najmä N)

v prostredí môže mať za následok i dramatickú redukciu priemeru pascí, zväčšovanie veľkosti 

krídel, teda zmenu v morfológii listu pri tomto rode. Produkcia pascí sa zastaví a rastlina 

začne tvoriť fotosynteticky výkonnejšie fylódia a následne dochádza k zvyšovaniu PN. 

V extrémnych prípadoch neboli produkované žiadne mäsožravé pasce, ale len listy, ktoré boli 

výhradne nemäsožravé [10, 13]. Naopak, pridávanie živočíšnej koristi nemalo očividný vplyv 

na rastlinnú morfológiu, PN alebo rast počas jedného rastového obdobia pri S. purpurea [25], 

čo kontrastuje s predchádzajúcimi výsledkami. To môže súvisieť s nízkym množstvom N 

získaného z koristi pri S. purpurea (len 10%) [8]. Nadbytočné množstvo živín pri S. purpurea

je ukladané do zásoby na využitie v budúcnosti, pričom primárnym cieľom je produkcia 

nových pascí na zvýšenie množstva lapenej koristi [6]. 

Záver

Trávenie živočíšnej koristi zvyšuje PN, tvorbu biomasy, obsah dusíka a chlorofylu pri

mäsožravých rastlinách rodu Nepenthes. Nízka PN a neschopnosť zvýšiť PN v pascách po 

prikrmovaní (napriek vyššej koncentrácii dusíka z koristi), dokazuje adaptáciu týchto orgánov 

na mäsožravosť, pričom N získaný z koristi výrazne stimuluje rýchlosť PN v asimilačných 

listoch, ktoré sú naopak adaptované na fotosyntetickú asimiláciu.
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Úvod a formulácia cieľa

Priestorový rámec existencie živých organizmov je primárne limitovaný ekologickou 

konštitúciou jednotlivých taxónov a vlastnosťami abiotického prostredia, v ktorom sa 

spoločne vyskytujú [1]. Štruktúra rastlinných spoločenstiev teda predstavuje výslednicu

pôsobenia ekologických podmienok a faktorov prostredia, interakcie rastlinných druhov, 

herbivorov a deštruentov. Charakter prírodných lesných fytocenóz determinuje zložka 

stromových edifikátorov, ktorá združuje jedince kompetične najzdatnejších taxónov a je do 

značnej miery schopná modifikovať účinky abiotického prostredia.

Synekologické výskumy realizované v minulosti priniesli mnohé poznatky o rôznych 

lesných spoločenstvách, vrátane hrabových dúbrav. Asociácia Melico uniflorae-Quercetum 

petraeae Gergely 1962 reprezentuje mezofilné až subxerofilné medničkové hrabové dúbravy,

ktoré osídlili zbiehajúce hrebene a mierne sklonené podvrcholové partie svahov s rôznym 

geologickým podložím. Nachádza sa na rozhraní medzi mezofilnými hrabovými a xerofilnými 

dubovými fytocenózami [2]. Analogické spoločenstvá boli v minulosti dokumentované 

fytocenologickými zápismi z oblasti Javoria, Kremnických vrchov, okolia Zvolena [3],

pohoria Vihorlat [4], Drienčanského krasu [5, 6], Silickej planiny [2] i Štiavnických vrchov 

[7, 8].

Cieľom príspevku je charakterizovať floristické a stanovištno-ekologické pomery

spoločenstva zaznamenaného v severnej časti Štiavnických vrchov a prispieť tak k jeho 

lepšiemu poznaniu.

Materiál a metódy

Vymedzenie územia

Štiavnické vrchy sú neovulkanickým pohorím situovaným v centrálnej časti 
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Slovenska. Patria do fytogeografického okresu Slovenské stredohorie, v rámci ktorého majú 

status samostatného fytogeografického podokresu [9]. Terénny výskum lesných spoločenstiev 

sa uskutočnil v území nachádzajúcom sa na sever od línie obcí Voznica, Svätý Antol 

a Babiná.

Materiál a metódy

V priebehu vegetačného obdobia 2008 sme v súlade s pravidlami tradičných metód 

zürišsko-montpellierskej školy [10] získali 11 fytocenologických zápisov. Pokryvnosť druhov 

sa zaznamenávala pomocou rozšírenej deväťčlennej Braun-Blanquetovej stupnice abundancie 

a dominancie [11]. Fytocenologické zápisy boli uložené v databázovom programe 

TURBOVEG [12] a sú dostupné v Centrálnej databáze fytocenologických zápisov Slovenska 

(CDF). Nomenklatúru rastlinných taxónov uvádzame podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín 

Slovenska [13], syntaxónov podľa prehľadu vegetačných jednotiek Slovenska [14].

Floristicko-ekologické vyhodnotenie stanovištných podmienok spoločenstva sa 

realizovalo prostredníctvom Ellenbergových indikačných hodnôt [15]. Priemerné ekočísla 

(vážený aritmetický priemer) pre jednotlivé fytocenologické zápisy sa vypočítali v prostredí 

programu JUICE 6.5 [16].

Makromorfologické charakteristiky pôdy boli opísané v zmysle metodiky [17] a ich

zatriedenie sa urobilo podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska [18].

Výsledky a diskusia

Syntaxonomické zatriedenie:

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937

Fagetalia Pawlowski in Pawlowski et al. 1928

Carpinion betuli Issler 1931

Melico uniflorae-Quercetum petraeae Gergely 1962

Stromové poschodie skúmaných fytocenóz sa vyznačuje dominantným postavením

druhu Quercus polycarpa, ojedinele aj Q. cerris a pravidelným zastúpením druhu Carpinus 

betulus. Pokryvnosť drevín Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica a lokálne 

Fraxinus excelsior, je väčšinou nízka. Na zložení synúzie krovín sa popri zmladených 

jedincoch stromovej vrstvy podieľajú najmä druhy Corylus avellana a Crataegus monogyna.

Spoločenstvá hrabových dúbrav s medničkou jednokvetou sú druhovo relatívne bohaté 

(v priemere 31 taxónov v bylinnej vrstve jedného zápisu). V kvalitatívne pestrom bylinnom 

podraste sa s vyššou stálosťou uplatňujú druhy zväzu Carpinion betuli (Melica uniflora, 
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Lathyrus vernus), zväzu Fagion sylvaticae a radu Fagetalia (Dentaria bulbifera, Galium 

odoratum, Polygonatum multiflorum, Viola reichenbachiana). Výrazné je zastúpenie 

mezotrofných mezofytov (Poa nemoralis, Galium schultesii, Campanula rapunculoides) 

a heminitrofilných druhov (Alliaria petiolata, Fallopia dumetorum, Geranium robertianum, 

Geum urbanum, Glechoma hirsuta).

V uvedenom súbore fytocenologických zápisov sme zaznamenali 104 taxónov vyšších 

rastlín. Z hľadiska spektra životných foriem prevažujú hemikryptofyty (59,4 %), dopĺňané 

geofytmi (15,8 %) a fanerofytmi (8,9 %). Podiel terofytov (5,9 %) a bylinných chamaefytov 

(5,0 %) je nízky. Zastúpenie životných foriem je odrazom stanovištných podmienok, využitia 

priestoru a vzájomných vzťahov medzi populáciami rastlín. V druhovej garnitúre bylín sa 

uplatňujú najmä oceánické (11,2 %) a suboceánické taxóny (33,4 %), ako aj druhy stojace na

ich rozhraní, vyskytujúce sa v prevažnej časti strednej Európy (32,3 %). Podiel 

subkontinentálnych druhov na zložení bylinnej synúzie je len 2 %.
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Obr. 1: Ekologické spektrum asociácie Melico uniflorae-Quercetum petraeae (L – svetlo, T – teplota, C –
kontinentalita, M – vlhkosť, R – pôdna reakcia, N – pôdny dusík).

Ekologická analýza asociácie [10] nepriamo poukazuje na charakter ekotopu 

skúmaného spoločenstva (Obr. 1). Ten je suchší a mierne teplý, vyznačuje sa teda menšou 

zásobou pôdnej vody najmä počas vegetačného obdobia. Prevažujú druhy so širšou 

ekologickou amplitúdou vo vzťahu k teplote, ktoré sú rozšírené od nížin po horské polohy.

Fyziologický stav lesných porastov úzko súvisí aj s trofickými vlastnosťami pôdy. Rozhoduje 
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najmä množstvo prístupných živín, ktoré rastliny dokážu prijať. Fytoindikácia poukazuje na 

väzbu spoločenstva na mierne kyslé až neutrálne pôdy so strednou zásobou minerálneho 

dusíka.

Spoločenstvá severnej časti Štiavnických vrchov sú svojim floristickým zložením 

blízke tým, ktoré boli zaznamenané v sopečných regiónoch stredného Slovenska [3]. 

V porovnaní s fytocenózami uvádzanými z Drienčanského krasu [6] sú mezofilnejšie. 

V poschodí krovín absentujú druhy zväzu Quercion pubescenti-petraeae (Cornus mas, 

Ligustrum vulgare) a nižšia je aj prezencia druhov Pyrethrum corymbosum a Waldsteinia 

geoides. Uvedené odlišnosti sú zrejme odrazom povahy edafických a mikroklimatických 

podmienok.

Makromorfologické znaky pôdnych profilov zaznamenaných vo vybraných 

fytocenózach asociácie sú nasledovné:

Lokalita: Voznica, dolina potoka Richnava, asi 1 km sz. od PR Kojatín, 4. 11. 2008

Hornina: andezitové tufové aglomeráty

Pôda: kambizem modálna

Forma humusu: mullový moder

Ool 4–5 cm; dubové a hrabové lístie a konáriky s prímesou javorového a 

jaseňového opadu

Oof 3 cm; čiastočne rozložený opad

Aoq 0–4 cm; tmavohnedý, hlinitý až piesočnatohlinitý, jemne odrobinkovitý, kyprý, 

čerstvo vlhký až vlhký, veľmi silne prekorenený, drobný až stredný andezitový 

štrk (5–10 %)

Bv1 4–26 cm; hnedý, piesočnatohlinitý, jemne až stredne odrobinkovitý, mierne 

uľahnutý, vlhký až čerstvo vlhký, silne prekorenený, andezitové tufové kamene 

(30 %)

Bv2 26–46 cm; hnedosivý, piesočnatohlinitý, odrobinkovitý až hrudkovitý, mierne 

uľahnutý, vlhký až čerstvo vlhký, slabo až stredne prekorenený, tufové kamene 

(40 %)

B/C 46–66 cm a viac; hnedosivý, hlinitopiesočnatý, hrudkovitý až hrudovitý, veľmi 

uľahnutý, čerstvo vlhký, ojedinele prekorenený, tufové kamene (70 %)

Lokalita: Voznica, dolina potoka Richnava, jz. orientovaný svah pod červeno značeným 

turistickým chodníkom, 4. 11. 2008

Hornina: andezitové tufové aglomeráty
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Pôda: kambizem modálna

Forma humusu: mullový moder

Ool 3–4 cm; dubové, hrabové a javorové lístie a konáriky

Oof 2 cm; čiastočne rozložený dubový, hrabový a javorový opad

Aoq 0–3 cm; tmavohnedý, hlinitý až piesočnatohlinitý, jemne odrobinkovitý, kyprý,

vlhký, silne prekorenený, drobný až stredný andezitový štrk (5 %)

Bv1 3–20 cm; hnedý, piesočnatohlinitý, odrobinkovitý až hrudkovitý, mierne až 

stredne uľahnutý, čerstvo vlhký, silne prekorenený, andezitové tufové kamene 

(30–40 %)

B/C 20–52 cm; sivohnedý, piesočnatohlinitý, hrudkovitý až hrudovitý, silne 

uľahnutý, čerstvo vlhký, slabo prekorenený, andezitové tufové kamene (70 %)

C 52 cm a viac; pevný andezitový tuf

Porasty asociácie sa vyvinuli na plytkých až stredne hlbokých, stredne skeletnatých, 

v spodnej časti až silne skeletnatých piesočnatohlinitých až hlinitopiesočnatých pôdach. Ich 

granulometrické zloženie sa do určitej miery odvíja od vlastností materskej horniny, z ktorej 

sa vytvorili. Charakteristické je hromadenie značného množstva povrchového humusu, hrúbka 

ktorého spravidla dosahuje 5–8 cm.

Povaha pôdneho prostredia asociácie nie je determinovaná príslušným pôdnym typom 

(subtypom), ale ekologickými vlastnosťami pôdy. Jednou z nich je aj zásoba pôdnej vody, 

ktorá nezávisí len od rozdelenia zrážok a teplôt v priebehu roka, ale aj od fyzikálneho stavu

pôdneho profilu. Nedostatočne vyvinuté, plytké a skeletnaté pôdy poukazujú na relatívne 

nižšiu vodnú kapacitu a periodicky sa opakujúci nedostatok pôdnej vody pre vrstvu

edifikátorov fytocenózy, najmä v období leta [1].

Záver

V severnej časti Štiavnických vrchov sa asociácia Melico uniflorae-Quercetum 

petraeae viaže najmä na mierne vypuklé podhrebeňové svahy, na ktorých sa vytvorila 

štrkovitá až kamenitá kambizem modálna s hrubšou vrstvou povrchového humusu.

Na jej floristickom zložení sa podieľajú najmä druhy zväzu Carpinion betuli a radu 

Fagetalia. Výrazná je väzba mezotrofných mezofytov a širšieho spektra heminitrofilných 

druhov, ktoré indikujú zvýšený obsah pôdneho dusíka a ďalších rastlinných živín. Značnú 

prevahu majú hemikryptofyty, geofyty a suboceánické taxóny.
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Úvod a formulácia cieľa

Zástupcovia rodu Acinetobacter sú Gram-negatívne, nepohyblivé, striktne aeróbne, 

oxidáza-negatívne a kataláza-pozitívne krátke, zaoblené paličky s rozmermi približne 1,0-1,5 

x 1,5-2,5 µm, ktoré sa často ešte viac zaokrúhľujú v stacionárnej fáze rastu [1, 2]. 

Acinetobaktery predstavujú v prírode voľne žijúce ubikvitné saprofyty, ktoré možno izolovať 

z pôdy, odpadových a stojatých vôd, potravín, ako aj z klinického materiálu [3].

Úloha zástupcov rodu Acinetobacter v patogenéze humánnych ochorení je do značnej 

miery obmedzená na nozokomiálne infekcie [4], ktorých počet však najmä v posledných 

desaťročiach narastá, a preto sa tieto baktérie dostávajú do pozornosti lekárov aj 

mikrobiológov. Acinetobacter sp. majú výnimočnú schopnosť vyvinúť rezistenciu proti

širokému spektru antiinfekčných liečiv a vykazujú jeden z najkomplexnejších vzorov 

rezistencie proti antibiotikám zistených u nozokomiálnych patogénov. Vzhľadom na 

skutočnosť, že nozokomiálne infekcie sú väčšinou spôsobené mnohonásobne rezistentnými 

kmeňmi, možnosti terapie takýchto ochorení sú obmedzené a ich liečenie je veľmi obtiažne

[5]. Často postihujú vážne chorých, dlhodobo hospitalizovaných pacientov s oslabeným 

imunitným systémom, pacientov s popáleninami, starších ľudí alebo malé deti. Nozokomiálne 

infekcie spôsobujú nielen predĺženie ich hospitalizácie a ďalšie vážne ochorenie, ale často 

priamo ohrozujú ich život [6].

Taxonómia baktérií v súčasnosti klasifikovaných ako rod Acinetobacter sa často 

menila. Podľa „Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology“ sa pôvodne zaraďoval do 

čeľade Neisseriaceae jediný druh, Acinetobacter calcoaceticus s dvoma varietami: var. 

anitratus (predtým Herellea vaginicola) a var. lwoffii (predtým Mima polymorpha) [7]. Na 

základe analýzy 16S rRNA a rRNA-DNA hybridizácií sa zástupcovia rodu Acinetobacter
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zaradili do novej čeľade Moraxellaceae, patriacej do gama-pododdelenia v rámci triedy 

Proteobacteria [8].

Základy súčasnej klasifikácie rodu Acinetobacter položili v roku 1986 Bouvet a 

Grimont popísaním 12 skupín Acinetobacter sp. klasifikovaných podľa výsledkov DNA-DNA 

hybridizácie [9]. V roku 1989 Bouvet a Jeanjeanová popísali ďalších päť DNA skupín 

zahrňujúcich proteolytické kmene [10]. V rovnakom roku Tjernbergová a Ursing publikovali 

klasifikáciu kmeňov izolovaných z klinického materiálu, ktorá sa zhodovala s klasifikáciou 

Bouveta a Grimonta a boli v nej popísané tri nové DNA skupiny [11]. Pretože tieto štúdie 

vznikali nezávisle na sebe, boli DNA skupiny 13 až 15 označené nejednotne – skupiny s 

rovnakým číslom sa preto rozlišujú iniciálami autorov, napríklad 13BJ resp. 13TU. V období 

rokov 1986 až 1999 bola táto schéma rozšírená o ďalších 11 druhov [10, 11, 12, 13].

Dnes je v rámci rodu Acinetobacter známych 32 druhov („genomic species“). 

Devätnásť z nich má formálne názvy: A. calcoaceticus, A. baumannii, A. haemolyticus, A. 

junii, A. johnsonii, A. lwoffii, A. radioresistens, A. ursingii, A. schindleri, A. parvus, A. baylyi, 

A. tjernbergiae, A. towneri, A. bouvetii, A. grimontii, A. gerneri, A. tandoii, A. beijerinckii, A.

gyllenbergii, zatiaľ čo ostatným sa priradili len čísla [2, 14, 15, 16, 17]. Na základe 

fenotypových, fylogenetických a genetických analýz boli nedávno popísané ďalšie dva nové 

druhy A. marinus sp. nov. a A. seohaensis sp. nov. izolované z morskej vody [18].

Identifikácia zástupcov rodu Acinetobacter vzhľadom na komplikovanú taxonómiu je 

veľmi problematická, preto sa stále hľadajú vhodné spôsoby určenia druhov tohto rodu. Pre 

druhové rozlíšenie Acinetobacter sp. sa v súčasnosti používajú biochemické (fenotypové) aj 

molekulárno-biologické (genotypové) metódy. V bežnej klinickej praxi sa najčastejšie 

využíva identifikácia druhov spomínaného rodu na základe analýzy fenotypu rôznymi 

biochemickými testovacími súpravami [19], ako napríklad NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, 

Česká republika), Micronaut-NF (Merlin Diagnostika, Nemecko), ID 32 GN a API 20 NE 

(BioMérieux, Francúzsko). V súčasnosti sa však uprednostňuje identifikácia acinetobakterov 

založená na metódach molekulárnej biológie. Patria k nim DNA-DNA hybridizácia [20], 

restrikčná analýza amplifikovanej rDNA (amplified ribosomal DNA restriction analysis, 

ARDRA-PCR) [21], náhodná amplifikácia polymorfickej DNA (randomly amplified 

polymorphic DNA, RAPD-PCR) [22], stanovenie polymorfizmu dĺžky amplifikovaných 

fragmentov (amplified fragment lenght polymorphism, AFLP) [23] a sekvenčná analýza génu 

pre 16S rRNA [20, 23].
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Cieľom prezentovanej štúdie bolo zhodnotenie účinnosti vybraných fenotypových a 

genotypových metód pre druhovú identifikáciu klinických izolátov rodu Acinetobacter.

Materiál a metódy

Klinické izoláty zahrnuté do štúdie (n=80) boli získané z Fakultnej nemocnice s 

poliklinikou Bratislava-Ružinov v rokoch 2004-2006 a boli selektované na základe 

mnohonásobnej rezistencie proti klinicky používaným antimikrobiálnym liečivám. Použité

štandardné kmene pochádzali z Českej zbierky mikroorganizmov (CCM), Brno, Česká 

republika (A. baumannii CCM 7033, A. calcoaceticus CCM 4665, A. haemolyticus CCM 

2358, A. junii CCM 2376, A. lwoffii CCM 5581, A. parvus CCM 7030, A. radioresistens

CCM 3588, A. tandoii CCM 7199, A. tjernbergiae CCM 7200, A. ursingii CCM 7024, 

Acinetobacter sp. CCM 2357, Acinetobacter sp. CCM 2881, Acinetobacter sp. CCM 2882, 

Acinetobacter sp. CCM 2883).

Druhová identifikácia klinických izolátov bola uskutočnená fenotypovými metódami s 

využitím komerčných testovacích súprav NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika), 

MICRONAUT-NF (Merlin Diagnostika, Nemecko) a doplnkových fenotypových testov 

(KOH test, oxidázový test, katalázový test, pohyblivosť, hemolýza, produkcia želatinázy, rast 

pri teplotách 30°C, 37°C, 41°C a 44°C) [24]. Pre genotypovú identifikáciu klinických izolátov 

bola využitá metóda restrikčnej analýzy amplifikovaných rDNA (amplified ribosomal DNA 

restriction analysis, ARDRA) [25]. Získané profily ARDRA boli vizuálne porovnané a 

interpretované podľa výsledkov získaných pre štandardné kmene Acinetobacter sp. a podľa 

údajov v literatúre [26].

Výsledky a diskusia

V súčasnosti sa celosvetovým vážnym medicínskym problémom stali nozokomiálne 

infekcie spôsobené multirezistentnými mikroorganizmami, medzi ktoré patria aj zástupcovia

rodu Acinetobacter [4, 5, 6]. S tým súvisí nevyhnutnosť vypracovať vhodné metódy izolácie a

druhovej identifikácie týchto patogénov. Zlatým štandardom pre druhovú identifikáciu

acinetobakterov sú molekulárno-biologické metódy, predovšetkým DNA-DNA hybridizácia

[20]. Tieto metódy sú však technicky a finančne náročné, a preto nie sú veľmi vhodné pre 

použitie v rutinnej klinickej praxi. Klinické diagnostické laboratóriá väčšinou uprednostňujú

fenotypové metódy identifikácie druhov rodu Acinetobacter využívajúce rôzne komerčné

testovacie súpravy a ďalšie jednoduché fenotypové testy.
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V prezentovanej štúdii boli na druhovú identifikáciu 80 klinických izolátov rodu 

Acinetobacter použité dve fenotypové a jedna genotypová metóda. Všetky testované izoláty 

mali podľa výsledkov fenotypových testov vlastnosti charakteristické pre zástupcov rodu 

Acinetobacter – boli Gram-negatívne, oxidáza-negatívne, kataláza-pozitívne, nepohyblivé, 

nemali schopnosť hemolýzy, neprodukovali želatinázu a rástli pri všetkých testovaných 

teplotách (30°C, 37°C, 41°C a 44°C) [1, 2].

Väčšina klinických izolátov bola na základe výsledkov 24 biochemických testov 

získaných pomocou komerčného testovacieho systému NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, 

Česká republika) identifikovaná na úroveň rodu, 5 klinických izolátov sa touto metódou 

nepodarilo identifikovať. S využitím výsledkov doplnkových fenotypových testov 

odporúčaných výrobcom Pliva-Lachema (schopnosť hemolýzy, produkcia želatinázy, rast pri 

teplotách 30°C, 37°C, 41°C a 44°C) bolo 75 izolátov (93,8%) identifikovaných aj na úroveň 

druhu ako Acinetobacter baumannii. Zistilo sa 7 rôznych diagnostických profilov izolátov 

Acinetobacter baumannii, označených A (44 izolátov – 58,6%), B (21 izolátov – 28,0%), C (1 

izolát – 1,3%), D (6 izolátov – 8,0%), E (1 izolát – 1,3%), F (1 izolát – 1,3%) a G (1 izolát –

1,3%).

Komerčná testovacia súprava MICRONAUT-NF (Merlin Diagnostika, Nemecko) 

umožňuje stanovenie výsledkov 27 biochemických testov, ktoré sa vyhodnocujú s použitím 

softvéru MICRONAUT. Podľa výsledkov získaných touto súpravou bolo 75 klinických 

izolátov (93,8%) identifikovaných na úrovni rodu ako Acinetobacter sp., 5 klinických izolátov 

sa nepodarilo identifikovať. Zaznamenali sa 3 rôzne diagnostické profily testovaných izolátov 

Acinetobacter sp. zodpovedajúce skupinám I (24 izolátov – 32,0%), II (49 izolátov – 65,3%) a 

III (2 izoláty – 2,7%).

Na druhovú identifikáciu štandardných kmeňov rodu Acinetobacter aj testovaných 

klinických izolátov bola použitá molekulárno-biologická metóda ARDRA PCR – restrikčná 

analýza amplifikovanej ribozomálnej DNA. Na základe restrikčných profilov získaných 

metódou ARDRA PCR a ich porovnaním s profilmi štandardných kmeňov rôznych druhov 

rodu Acinetobacter boli všetky testované klinické izoláty identifikované ako Acinetobacter 

baumannii. U testovaných izolátov Acinetobacter baumannii boli zistené dva rôzne typy 

restrikčných profilov – profil 1 (12 izolátov – 16%) a profil 2 (63 izolátov – 84%).

Záver

Na základe výsledkov druhovej identifikácie uskutočnenej viacerými metódami možno 
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konštatovať, že výsledky získané metódou ARDRA PCR boli v zhode s výsledkami 

získanými komerčnými systémami NEFERMtest24 a MICRONAUT-NF. Fenotypová metóda 

identifikácie s využitím súpravy NEFERMtest24 umožnila určiť izoláty až na druhovú 

úroveň, rovnako ako molekulárno-biologická metóda ARDRA PCR. Použitím fenotypovej 

metódy identifikácie systémom MICRONAUT-NF boli izoláty identifikované len na úroveň 

rodu.
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Úvod a formulácia cieľa

Vtáčia chrípka je infekčná vírusová choroba, vyskytujúca sa u rôznych druhov vtákov, 

zahrňujúc voľne žijúce vtáctvo, vtáctvo chované v zajatí a domestifikované vtáctvo. Popísané 

bolo prvý krát v Taliansku v roku 1878 Eduardom Perroncitom [1]. Vírusy vtáčej chrípky 

patria do čeľade Orthomyxoviridae, rodu Influenza vírus A. Existujú dve hlavné formy 

ochorenia, vyznačujúce sa dvoma extrémami virulencie – nízkou a vysokou. Nízko patogénna 

forma (LPAIV) bežne spôsobuje len mierne príznaky (naježenie peria, zníženie produkcie 

vajec) alebo môže prebehnúť nepozorovane. Vysoko patogénna forma (HPAIV) je oveľa 

dramatickejšia. Šíri sa veľmi rýchlo a spôsobuje ochorenie viacerých vnútorných orgánov a 

má vysokú úmrtnosť. LPAIV sa do chovov dostáva prostredníctvom rezervoárových zvierat 

(najmä vodné vtáctvo). Ak sa umožní cirkulácia LPAIV v chovoch hydiny, vírus sa môže 

sériou mutácií adaptovať na nového hostiteľa a spôsobiť vysoko patogénne ochorenie [2].

Prvý zdokumentovaný prípad HPAIV v populácii voľne žijúcich vtákov bol v roku 

1961 v južnej Afrike a postihol približne 1600 vtákov. Po tomto prepuknutí sa upriamila 

pozornosť na voľne žijúce vtáctvo ako možný rezervoár chrípkových vírusov [3]. V roku 

1974 Slemons et al. zistili počas skríningu vírusu Newcastle disease u hydiny v Kalifornii, že 

LPAIV forma vtáčej chrípky sa vyskytuje u voľne žijúcich vtákov. Ďalší výskum najmä u 

aqvatických druhov poukázal na ich dôležitú úlohu v cirkulácii chrípkových vírusov [4]. Dnes 

je dostatok dôkazov o tom, že všetkých 16 typov HA a 9 typov NA vírusu chrípky A koluje v 

organizmoch vodných vtákov v rozmanitých oblastiach sveta, patriacich k pestrej palete radov

ako Anseriformes, Procellariiformes, Galliformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, 
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Gruiformes, Charadriiformes. V menšom rozsahu bol vírus chrípky izolovaný zo spevavých 

vtákov Passeriformes. Dôkazy o prítomnosti vírusu chrípky u divých kačíc pochádzajú 

z celého sveta [5]. 

Prepuknutia vysoko-patogénnej vtáčej chrípky v juhovýchodnej Ázii v polovici roku 

2003 boli najťažšie z doposiaľ evidovaných. Vírus H5N1 prepukol náhle medzi hydinou v 

deviatych ázijských štátoch (Kambodža, Čína, Indonézia, Japonsko, Laos, Južná Kórea, 

Taiwan, Thajsko a Vietnam). 

Referenčné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene dňa 23. februára 

2006 potvrdil infekciu vírusom vtáčej chrípky H5N1 v prípade dvoch vzoriek pochádzajúcich 

z voľne žijúcich vtákov. Prvá vzorka pochádzala z Potápača bieleho (Mergus Albellus)

nájdeného 17. februára 2006 v areáli Slovnaftu v Bratislave vo Vlčom hrdle. Druhá podozrivá 

vzorka bola od uhynutého sokola sťahovavého (Falco Peregrinus), ktorého našli pri starom 

koryte Dunaja 18. februára 2006 v Gabčíkove, okres Dunajská Streda. Pozitívny nález 

následne na to potvrdilo Referenčné laboratórium Európskej únie pre vtáčiu chrípku vo

Weybridge, Veľká Británia. 

Vzhľadom na pozitívny nález Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene u sokola 

sťahovavého, sme sa rozhodli preskúmať vybranú skupinu dravcov na prítomnosť vtáčích 

chrípkových vírusov.  

Materiál a metódy

Odber materiálu sa uskutočnil v októbri 2008 v Červenom Kameni (okres Pezinok)

a v ZOO Bratislava. Odchyt bol vykonaný za asistencie pracovníkov Astur s.r.o.

a pracovníkov zoologickej záhrady. Kloakálne výtery boli odobraté do trnasportného média. 

Transportné médium obsahovalo roztok PBS s obsahom 1% inaktivovaného hovädzieho séra. 

Na zamedzenie kontaminácie vzoriek výterov sme pridali antibiotiká v nasledovnej 

koncentrácií: 10 000 jednotiek/ml penicilínu, 10 mg/ml streptomycínu, 0,25 mg/ml 

gentamycínu a 5000 jednotiek/ml mykostatínu. Pre kontrolu prítomnosti chlamýdií sme 

pridali 50 mg/ml oxytetracyklínu. Médium bolo puframi upravené na pH 7,2. Celkové 

množstvo transportného média v jednej skumavke bolo 1,5 ml. Odobratých bolo spolu 56 

kloakálnych výterov od predstaviteľov radov Falconiformes a Strigiformes. 

Z odobratých vzoriek sme vyizolovali vírusovú RNA pomocou SV Total RNA 

Isolation System (Promega) podľa pokynov výrobcu. Vírusovú RNA sme prepísali do cDNA 
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pomocou reverznej transkriptázy využitím ImProm-II™ Reverse Transcriptase (Promega). 

cDNA sme následne použili ako templát pre nestovanú PCR reakciu [6].

Výsledky a diskusia

Z 56 kloakálnych výterov pochádzajúcich od predstaviteľov radov Falconiformes

a Strigiformes sa nám pomocou nestovanej PCR reakcie podarilo dokázať pozitivitu celkovo 

u 13 vzoriek (23,21%). Keďže použité primery boli navrhnuté na vysoko-konzervatívnu 

oblasť chrípkového M génu, s istotou môžeme tvrdiť, že sa jedná o vírus chrípky. Nakoľko 

vtáky nevykazovali žiadne známky ochorenia predpokladáme, že jedná o nízkopatogénne 

subtypy. Výsledky sú spracované v tabuľke 1 a 2.

Tab. 1: Výsledky analýzy výterov pomocou nestovanej PCR reakcie zo vzoriek z Červeného kameňa

Tab. 2: Výsledky analýzy výterov pomocou nestovanej PCR reakcie zo vzoriek zo Zoo Bratislava

Druh no. testovných no. pozitívnych

Falco cherrug 2 -

Falco peregrinus 3 -

Bubo bubo 9 1

Aquila chrysaetos 6 -
Accipiter gentilis 7 1

spolu 27 2 (7,4%)

Druh no. testovných no. pozitívnych

Nyctea scandiaca 3 1

Accipiter gentilis 1 1

Buteo buteo 1 -

Buteo jamaicensis 2 2
Buteo regalis 1 -

Buteo buteo 1 1

Asio otus 2 1
Aquila chrysaetos 3 1

Aquila nipalensis 1 1

Falco tinnunculus 1 -

Falco cherrug 4 -

Falco peregrinus 7 2

Bubo bubo 2 1

spolu 29 11 (37,93%)
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Dravce sú rozšírené celosvetovo a obývajú rôzne prostredia. V Európe bolo 

potvrdených niekoľko prípadov ochorenia vírusom H5N1 u dravých vtákov. Dravce 

konzumujú široké spektrum potravy ako hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky ale aj 

cicavce. Predisponujúcim faktorom infekcie týchto druhov je ich dravý spôsob života. Dravce 

sa môžu dostať do kontaktu s uhynutými zvieratami v dôsledku infekcie vírusom H5N1 a 

takisto sa môžu infikovať pri love, kedy im ľahšie podľahnú tie druhy, ktoré sú oslabené 

infekciou [7]. Percento pozitívnych vzoriek pochádzajúcich z Červeného kameňa bolo 

výrazne vyššie ako u vzoriek pochádzajúcich zo Zoo Bratislava, čo môže byť spôsobené tým, 

že tieto vtáky nie sú chované výlučne v zajatí, ale pohybujú sa aj vo voľnej prírode (ide 

o cvičených dravcov). Naše výsledky poukazujú na možnosť, že aj u dravcov cirkulujú 

nízkopatogénne subtypy vtáčích chrípkových vírusov.

Záver

Pomocou nestovanej PCR reakcie sa nám podarilo dokázať prítomnosť chrípkového 

vírusu u dravcov z radov Falconiformes a Strigiformes. Otvára sa nám možnosť ďalšej práce 

na subtypyzácii jednotlivých kmeňov.
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Úvod a formulácia cieľa

Endometrium maternice počas reprodukčného obdobia ženy prekonáva cyklické 

zmeny mikroskopickej stavby charakterizované proliferovaním, sekrečným diferencovaním, 

degenerovaním a regenerovaním [1]. Tento jedinečný systém cyklickej regenerácie tkaniva 

závisí na cyklickom vzraste a ústupe krvných ciev zásobujúcich endometrium [2]. Ľudské 

endometrium, ako tkanivo, ktoré je vystavené rýchlemu cyklickému vzrastu a uvolneniu v 

priebehu reprodukčného života ženy, poskytuje dobrý model pre štúdium nielen proliferácie a 

apoptózy, ale aj normálnej angiogenézy [3]. Angiogenéza sa uplatňuje za fyziologických 

okolností [4], aj v patogenéze rôznych chorôb [5]. Vyššie živočíchy potrebujú angiogenézu 

pre svoju reprodukciu, pre vývoj a reparačné procesy, ktoré sú úzko späté s riadením rastu 

krvných ciev, ktorý môže povzbudzovať, spomaliť aj úplne zastaviť. Má mimoriadny význam 

napr. pre správny vývoj embrya [2], uplatňuje sa pri hojení rán, zlomenín, aj pri 

menštruačnom cykle vo vaječníkoch a v endometriu [6]. V normálnom endometriu [7] závisí 

na pohlavných steroidoch [8].

Antigén CD34 krvotvornej progenitorovej bunky (CD34) [9] má molekulovú 

hmotnosť 110 kDa [10]. Je to monomérny transmembránový proteín typu I bez zrejmej 

homológie k iným známym proteínom. Nachádza sa na povrchu membrány bunky a selektívne 

ho obsahujú ľudské hematopoetické progenitorové bunky [10], fibroblasty embrya, niektoré 
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bunky nervového tkaniva plodu a dospelých. Zdá sa, že najvyšší obsah CD34 je v najmenej 

diferencovaných (najskorších) progenitorových bunkách a progresívne klesá s ich zretím. 

Väčšina zrelých B-lymfoidných prekurzorov a asi aj progenitory T-buniek obsahujú CD34. 

Mimo krvotvorných progenitorových buniek ho obsahujú endotelové bunky. Je to sialomucín 

doteraz neznámej funkcie [10].

Naša práca si stanovila za cieľ hodnotiť možnosti vzájomného vzťahu medzi 

morfologickým vzhľadom fyziologického endometria v proliferačnej fáze a v sekrečnej fáze, 

a medzi stupňom cievnatosti s expresiou CD34.

Materiál a metódy

20 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave, roky 1994-2007) z materníc žien (hospitalizovaných na 

gynekologicko-pôrodníckych klinikách Lekárskej fakulty UK v Bratislave) získané 

kyretovaním alebo hysterektómiou (pre krvácanie z maternice) boli zahrnuté v tejto štúdii. Vo 

formalíne fixované, do parafínu zaliate a bežnou histologickou technikou spracované 

tkanivové vzorky, klasifikované svetelným mikroskopom, s fyziologickým endometriom 

proliferačnej (PE, 15x) a sekrečnej (SE, 15x) fázy (od žien vo veku 26-45 rokov) sme vyšetrili 

imunohistochemicky (IHC) [11, 12, 13] na prítomnosť expresie proteínu CD34 v membráne 

endotelových buniek ciev mikrocirkulácie strómy endometria. Nepriamu trojstupňovú metódu 

s komplexom streptavidínu a biotínu [14, 15] s chrenovou peroxidázou (ABC-Px) a s 3,3´-

diaminobenzidínom (DAB) ako chromogénom [11, 12] sme použili na vizualizovanie 

reakčného produktu. Postup IHC techniky vychádzal z návodu k použitiu detekčného kitu 

LSAB2TM [13].

5 µm hrubé tkanivové rezy sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom 

roztoku obsahujúcom fosfátový pufor (PBS, pH 7,2) (10 min.). Na obnovenie antigénnosti 

formalínom fixovaných tkanív sme rezy predinkubovali v 100 mM 

trihidrogénamínometánovom tlmivom roztoku (pH 8,9; 30 min.), potom prebehlo obnovenie 

antigénnosti v mikrovlnnej rúre (700 W, 96 °C) (3 x 5 min.). Rezy sme premyli 10 mM PBS 

(pH 7,2; 5 min.) a aktivitu endogénnej peroxidázy sme blokovali ponorením rezov do 0,3% 

H2O2 (30 min.). Primárnu monoklonovú myšiu protilátku proti CD34 sme riedili s PBS 

v pomere 1 : 50 a následne rezy inkubovali (60 min.) Po prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 

min.) sme rezy inkubovali so sekundárnou biotínylovanou protimyšou protilátkou (30 min.). 

Po prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 min.) sme lokalizáciu protilátky detegovali vyvolaním 
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reakčného produktu roztokom DAB v H2O2 (5 min.). Inkubácie prebiehali pri izbovej teplote 

vo vlhkej komôrke. Po premytí rezov destilovanou H2O sme rezy (jadrá) dofarbili Mayerovým 

hematoxylínom (H) (2 sek.), montovali do entelanu a prikryli krycím sklom. Všetky protilátky 

a chemikálie boli od firmy DakoCytomation, Glostrup, Denmark [13]. 

Zamerali sme sa na hodnotenie množstva ciev (cievnatosti) mikrocirkulácie strómy 

endometria. Kvantitatívne hodnotenie cievnatosti sme hodnotili svetelným mikroskopom

(Nikon Eclipse E400, Tokyo, Japonsko) a pomocou počítačového morfometrického programu 

IMPOR PRO 3.00 (Kvant) tak, že v 10. zorných poliach pri známej veľkosti plochy sme 

spočítali cievy lúminizované malého priemeru lúmenu (kapiláry, K) a cievy nelúminizované 

(solídne pruhy endotelových buniek, P) a nálezy prepočítali na jednotkovú plochu 1 mm2. Za 

špecifickú sme považovali iba reakciu membrány endotelových buniek ciev. Tkanivové rezy 

inkubované s obyčajným pufrom namiesto primárnej protilátky a sekundárnej protilátky sme 

mali ako negatívnu kontrolu.

Použité postupy (výber materiálu do súboru) zodpovedali národným a medzinárodným 

etickým štandardom (Helsinská deklarácia z roku 1964, posledná revízia z roku 2002) [16].

Výsledky

Výsledky hodnotenia cievnatosti sú zhrnuté v tabuľke 1. V endometriu sekrečnej fázy 

(obr. 2) došlo k poklesu v počte ciev oproti endometriu proliferačnej fázy (obr. 1).

Obr. 1-2: Cievnatosť a expresia CD34 v endotelových bunkách ciev mikrocirkulácie strómy endometria (hnedo, 
šípka) v PE (obr. 1) a v SE (obr. 2). Ž – žľaza endometria. Monoklonová myšia protilátka proti CD34, SABC-Px 
a dofarbené H, modrý filter C311, originálne zväčšenie 200x. 

1 2

Ž

Ž
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Tab. 1: Prehľad cievnatosti mikrocirkulácie strómy endometria ženy (K - kapiláry, P - solídne pruhy 
endotelových buniek)

Stav endometria
Cievnatosť

K/mm2 P/mm2 P+K/mm2 P/K
Fyziologické endometrium, proliferačná fáza 13,96 0,32 14,28 0,02

Fyziologické endometrium, sekrečná fáza 8,89 1,91 10,80 0,22

Diskusia

Rast tkaniva umožňuje aj tvorba nových kapilár z už existujúcich ciev. Môže byť 

výsledkom stimulácie rôznymi faktormi. V endometriu ženy sa zdá, že cievnatosť (počet ciev) 

strómy je vyššia v endometriu sekrečnej fázy než v endometriu proliferačnej fázy [17]. 

Výsledky našej práce, ktorá je prvá tohto charakteru na Slovensku, ukázali v endometriu 

sekrečnej fázy síce nárast počtu ciev nelúminizovaných (solídnych pruhov endotelových 

buniek), ale pokles počtu ciev malého priemeru lúmenu (kapilár), ako aj pokles súčtu ich 

počtu (ciev nelúminizovaných a ciev malého priemeru lúmenu) mikrocirkulácie strómy 

endometria.

Záver

Výsledky práce poukazujú na možnosti využitia metód imunohistochémie v detekcii 

proteínu CD34 v cievach a ich lokalizovaní v ľudskom fyziologickom endometriu, a možnosti 

využitia programu IMPOR PRO 3.00 (Kvant) v hodnotení cievnatosti strómy endometria. 

V porovnaní s endometriom proliferačnej fázy, v endometriu sekrečnej fázy dochádza k 

nárastu počtu solídnych pruhov endotelových buniek ciev a k poklesu počtu kapilár, ako aj k 

poklesu súčtu ich celkového počtu.
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Výskyt a genotypizácia Toxoplasma gondii u hospodárskych zvierat

František Spišák, Ľudmila Turčeková, Katarína Reiterová, Silvia Špilovská

Slovenská akadémia vied, Parazitologický ústav, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovensko;

spisak@saske.sk

Úvod a formulácia cieľa

Protozoárny parazit Toxoplasma gondii je schopný infikovať všetky teplokrvné 

stavovce a jeho výskyt nie je geograficky ohraničený. Toxoplazmóza, ochorenie vyvolané T. 

gondii, je rozšírené tak u ľudí, ako aj u hospodárskych, domových a voľne žijúcich zvierat. 

Priebeh tohto ochorenia u zdravých jedincov je veľmi často asymptomatický alebo je 

sprevádzaný nešpecifickými klinickými príznakmi. Infekcia počas tehotenstva vo väčšine 

prípadov spôsobuje vážne poškodenie plodu, opakované potraty, predčasné pôrody s nízkou 

pôrodnou hmotnosťou detí, ba dokonca aj neplodnosť. U imunosuprimovaných ľudí, akými 

sú napr. pacienti s AIDS a malígnymi ochoreniami alebo príjemcovia transplantovaných 

orgánov, patrí toxoplazmóza medzi oportúnne infekcie. V období rokov 2000 – 2004 bolo na  

Slovensku evidovaných 1308 pacientov s toxoplazmózou [1]. Podľa Halánovej a kol. [2] bolo 

v roku 2007 evidovaných 257 ochorení.

Častým spôsobom prenosu u ľudí je konzumácia potravy kontaminovanej zrelými 

oocystami, vylučovanými infikovanou mačkou a tiež manipulácia s kontaminovanou pôdou 

alebo vodou. Na ľudí sa T. gondii najčastejšie prenáša z domových a hospodárskych zvierat. 

K infikovaniu dochádza po konzumácii surového alebo tepelne nedostatočne upraveného 

mäsa, v ktorom sa nachádzajú tkanivové cysty, alebo pitím tepelne neošetreného kozieho 

mlieka.

Hospodárske zvieratá, ako súčasť potravinového reťazca, zohrávajú dôležitú úlohu pri 

infikovaní ľudí. Cieľom tejto práce bolo zistiť prevalenciu T. gondii u hospodárskych zvierat 

a pomocou molekulárnych metód izoláty geneticky charakterizovať. 

Materiál a metódy

Špecifické protilátky proti T. gondii boli u hospodárskych zvierat zisťované

nepriamou ELISA metódou. Spolu bolo vyšetrených 796 vzoriek sér ošípaných,  64 sér 

hovädzieho dobytka a  81 sér kôz. Ošípané pochádzali z 26 fariem, ktoré sa nachádzali v 10 
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okresoch Slovenska (Obr. 1a). Vzorky krvi hovädzieho dobytka boli získané zo 14 fariem 

nachádzajúcich sa v 4 okresoch východného Slovenska (Obr. 1b) a vzorky krvi od 2 - 6 

ročných kôz boli odoberané 2 mesiace po okotení z chovu zameraného na produkciu mlieka 

a syra v okrese Košice-okolie (Obr. 1c).

T. gondii boli izolované podľa Jaureguia a kol. [3] z mozgov ošípaných a svalov 

hovädzieho dobytka tých zvierat, ktoré boli pozitívne alebo dubiózne na  protilátky v sére. 

DNA protozoí bola po natrávení tkanív izolovaná fenol-chloroform-izoamylalkoholovou 

metódou.

Vzorky mlieka od séropozitívnych kôz boli odobraté 5 mesiacov po pôrode. DNA 

z mliečneho sedimentu bola izolovaná a následne analyzovaná PCR metódou.   

Pre molekulárnu diagnostiku T. gondii bola použitá metóda PCR pre analýzu génu 

TGR1E [4]. Pre genotypizáciu a virulenciu všetkých izolátov T. gondii bola použitá nested 

PCR pre lokus SAG2 [5] s následnou RFLP metódou. Pri štiepení DNA na 5´- konci

amplifikovaného produktu bola použitá reštrikčná endonukleáza Sau3A I a na 3´- konci 

reštrikčná endonukleáza Hha I [6].

Výsledky a diskusia

T. gondii je parazit so širokou hostiteľskou špecificitou. Spôsobuje ochorenie, 

toxoplazmózu, ktorá patrí k dávno známym zoonózam. V Slovenskej republike sa tejto 

parazitozoonóze u hospodárskych zvierat venovalo málo pozornosti a to aj napriek tomu, že 

u tehotných žien spôsobuje vážne zdravotné problémy. Výskum bol preto zameraný na 

monitorovanie výskytu T. gondii u potravinových zvierat, lebo s ich produktmi je priamy 

kontakt najčastejší. Monitoring bol založený na vyšetrení séra ELISA testom u jatočných 

ošípaných a hovädzieho dobytka a u mladých kôz. 

Sérologickým vyšetrením ošípaných bola toxoplazmóza diagnostikovaná u 22 

vzoriek, v troch vzorkách boli výsledky dubiózne. Takéto zvieratá boli zaznamenané iba 

v siedmich farmách východného Slovenska s pozitivitou 2,8%. U hovädzieho dobytka bola 

séropozitívna iba jedna vzorka s 1,6% pozitivitou (Tab. 1).

V európskych krajinách sa séroprevalencia T. gondii u ošípaných pohybuje v rozmedzí 

2 – 36% a u hovädzieho dobytka od 5 do 69% [7]. Naše výsledky korešpondujú s výsledkami 

Turčekovej a kol. [8], ktorí zistili 2,5% prevalenciu T. gondii u jatočných ošípaných 

z Prešovského a Košického kraja.

Z 81 sér kôz bolo na prítomnosť protilátok T. gondii pozitívnych 44 vzoriek, čo 

predstavuje 54,3% pozitivitu (Tab. 1). Tachyzoity T. gondii boli nájdené v mlieku niektorých 
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medzihostiteľov, u oviec, kôz a kráv [7]. Sacks a kol. [9] pripisovali akútnu toxoplazmózu

pitiu nepasterizovaného kozieho mlieka. Tachyzoity sú citlivé na proteolytické enzýmy 

a predpokladá sa, že trávením v žalúdku sa inaktivujú. Dubey [10] však uvádza, že tachyzoity 

môžu prežívať krátky čas (do 2 hodín) aj v kyslom prostredí žalúdka, čo následne môže 

vyvolať u konzumenta toxoplazmózu.

Sérologicky pozitívne vzorky jatočných ošípaných a hovädzieho dobytka, ako aj

mlieka kôz boli vyšetrované aj molekulárnymi metódami, ktoré umožňujú potvrdiť

prítomnosť parazita a geneticky ho charakterizovať. Prvé štúdie T. gondii  boli založené na 

PCR analýzach génov TGR1E  a B1. Gén TGR1E má veľkosť 191 bp a v genóme T. gondii sa 

opakuje 30 – 35 krát. Pri jeho použití v diagnostike sa potvrdila 2,8% pozitivita u ošípaných 

a 1,6% pozitivita u hovädzieho dobytka. Pre molekulárne analýzy bolo získaných iba 34 

séropozitívnych kôz, pretože niektoré zvieratá boli vyradené z chovu. PCR metódou sme 

potvrdili prítomnosť T. gondii iba u 12 zvierat. Zistenie výskytu T. gondii v mlieku iba 

u tretiny séropozitívnych kôz, môže byť spôsobené dlhším časovým odstupom (3 mesiace) 

odberu mlieka od odberu krvi, počas ktorého mohla prejsť infekcia z akútnej fázy do fázy 

latentnej. Predpokladá sa, že riziko nakazenia toxoplazmózou konzumáciou mlieka je malé

[10], ale pri konzumácii surového mlieka sa toto riziko zvyšuje. 

Po zistení prítomnosti T. gondii u zvierat sme určovali genotypy parazita na základe 

DNA polymorfizmu lokusu SAG2, kódujúceho povrchový antigén p22. RFLP analýza 

amplifikovaného SAG2 produktu reštrikčnými endonukleázami Sau3A I a Hha I bola použitá 

pre klasifikáciu kmeňov a zaradenie izolátov do troch rôznych línií – genotypov T. gondii. 

Howe a Sibley [11] charakterizujú genotyp I ako virulentný kmeň, väčšinou sa objavujúci u 

zvierat, ale tiež u ľudí, hlavne pri kongenitálnej a očnej forme toxoplazmózy, genotyp II 

charakterizujú ako avirulentný kmeň u myší, cirkulujúci u ľudí a hospodárskych zvierat a 

genotyp III ako avirulentný kmeň u myší, cirkulujúci u voľne žijúcich zvierat. Všetky tri 

genotypy sa vyskytujú u rôznych druhov zvierat a ľudí, z rôznych geografických oblastí.

U izolátov z ošípaných, analýzou lokusu SAG2, boli zistené všetky tri genotypy.

Genotyp I bol zastúpený v 91,0%, genotyp II a III rovnako v 4,5% izolátov. U hovädzieho 

dobytka bol zistený len genotyp II a v kozom mlieku genotypy II a III. 

Predpokladáme, že výskyt toxoplazmózy u hospodárskych zvierat mohol byť 

spôsobený voľným prístupom mačiek do jednotlivých chovov. Z toho dôvodu je na farmách 

dôležité zabrániť akémukoľvek prístupu domových mäsožravcov ku krmivu, vode, či k 

samotným zvieratám. 
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Tab. 1: Toxoplasma gondii u hospodárskych zvierat

Zvieratá

Počet 
sérologicky
vyšetrených 

vzoriek

ELISA PCR - TGR1E

Dubiózne 
vzorky

Pozitívne 
vzorky

Dubiózne 
vzorky

Pozitívne 
vzorky

Pozitivita 
[%]

Ošípané 796 3 22 0 22 2,8
Hovädzí dobytok 64 0 1 0 1 1,6

Kozy 81 0 44 0 12 14,8

                      a                                                b                                             c

Záver

Výskyt Toxoplasma gondii u hospodárskych zvierat predstavuje potenciálne riziko 

infikovania ľudí. Vysoký výskyt genotypu I u ošípaných na Slovensku, ktorý je 

charakterizovaný ako virulentný, môže spôsobiť vážne zdravotné problémy u infikovaných 

ľudí, ale najmä u tehotných žien. Prítomnosť T. gondii v mlieku kôz predstavuje potenciálne 

riziko nákazy pri konzumácii surového mlieka. Tepelným opracovaním sú však tachyzoity 

usmrtené. Odporúčame preto mlieko, najmä kozie, pred konzumáciou pasterizovať alebo 

prevárať. Výsledky poukazujú na potrebu ďalšieho monitorovania toxoplazmózy a 

genetického charakterizovania izolátov T. gondii u hospodárskych zvierat na Slovensku.
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Ekologický stav malého horského toku povodia horného Váhu
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Úvod a formulácia cieľa

Veľkosť povodia je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich spoločenstvá 

vodných bezstavovcov. Podľa RSV (Rámcová smernica o vode) nemôžu byť porovnávané 

úseky tokov s povodím menším ako 10 km2. Len pre tie typy tokov, pre ktoré všetky 

referenčné miesta boli lokalizované na úsekoch tokov s povodím menším ako 10 km2, bola 

hranica zmenená na 8 km2 [1]. Na Slovensku bola prijatá typológia, ktorá rozdeľuje toky do 

typov podľa plochy povodia na malé, stredné a veľké a nezohľadňuje toky menšie ako 10 km2.

Pritom práve takéto toky sú vo väčšine prípadov minimálne narušené a mohli by poslúžiť ako 

vhodný indikátor postupujúceho antropogénneho vplyvu v horských oblastiach. 

Problém stanovenia referenčných tokov pre Slovensko riešili vo svojej práci Šporka et 

al. [3].  Stanovovali hraničné hodnoty jednotlivých metrík, ktoré sú medzi piatou a štvrtou 

triedou ekologickej kvality tokov (veľmi dobrý a dobrý ekologický stav) a predstavujú 

kľúčovú hodnotu pre stanovenie referenčných tokov, teda úsekov tokov blízkych pôvodným, 

prípadne len veľmi málo ovplyvnených činnosťou človeka. Pre stanovenie tejto hodnoty 

použili 25., resp 75., percentil zo súboru hodnôt metriky pre malé toky  (10–100km2) nad 

800m n.m.. 

Skúmaná lokalita Oružný má povodie menšie ako 8km2. Daná lokalita bola najmenej 

antropicky ovplyvnená a slúžila ako referenčná. 

Naším cieľom bolo stanovenie hraničných hodnôt pre referenčné toky s povodím 

menším ako 10km2.

Materiál a metódy

Opis sledovanej lokality. Riečka Ľupčianka, tok IV.rádu, je ľavostranný prítok rieky 

Váh bystrinného charakteru, meria 23,7km a pramení pod Ďurkovou (1749m n.m.). Lokalita 

Oružný (1100m n.m., N49°05´087, E19°26´390) sa nachádza v hornej časti toku Ľupčianka, 
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na pravostrannom prítoku Veľký Oružný. Dominujúcim substrátom sú balvany, skaly, machy, 

v okolí je ihličnatý les a lúka. Priemerná šírka toku je 3m, hĺbka 0,25m, spád toku 125‰ 

a teplota 0,4-8,0°C [2].

Vzorky makrozoobentosu boli odoberané z riečky Ľupčianka Krnom v pravidelných 

mesačných intervaloch v období máj 1975 až apríl 1976 (s výnimkou januára, keďže bola 

lokalita v zimnom období ťažko prístupná). 

Na odoberanie bol použitý Kubíčkov bentometer. Boli vždy odoberané tri 

kvantitatívne vzorky s celkovou plochou 0,3m2 .Materiál bol následne fixovaný 10% 

formalínom a v laboratóriu s použitím lupy determinovaný do najnižšieho možného 

taxonomického stupňa, do druhu pre väčšinu skupín (s výnimkou druhov čeľadí 

Glossomatidae, Limnephilidae a druhov podradu Hydracarina a triedy Oligochaeta).

Jednotlivé metriky pre všetky tri lokality sme vypočítali pomocou programu Asterics 

verzia 3.01. Typológia toku bola aplikovaná zo vzoru, ktorý bol vytvorený pre Českú 

republiku, stresor bol organické znečistenie. Na základe abundancií jednotlivých taxónov 

uvedený program vypočítal 146 metrík. 

Vybrané vhodné metriky sme využili pri stanovovaní hraničných hodnôt (75. a 25. 

percentilu). Grafy box and whisker plots sme vytvorili pomocou programu Statistica 6.0.

Výsledky a diskusia

Pomocou programu Asterics sme stanovili ekologickú kvalitu toku Ľupčianka. Keďže 

v použitom programe ešte nie je zaradená typológia pre Slovenskú republiku, vybrali sme 

z ponuky programu možnosť ,,malé toky v nižších horských oblastiach karpatského regiónu˝,

stanovenú pre Českú republiku. Stresor bol organické znečistenie. Na lokalite Oružný bol 

pomocou programu Asterics vypočítaný ekologický stav 4 (dobrý)  vo všetkých sledovaných 

mesiacoch. Daná lokalita však slúžila ako referenčná, pretože bola najmenej antropicky 

ovplyvnená. Program Asterics  neberie do úvahy toky s povodím menším ako 8km2, preto na 

stanovenie ekologického stavu tejto lokality nie je vhodný. Rozhodli sme sa preto pre použitie 

metrík, ktoré sme získali pomocou daného programu, na vytvorenie grafov box and whisker 

plots, podľa ktorých sme stanovili hraničné hodnoty. Na stanovenie hraničných hodnôt sme 

použili 25. alebo 75. percentil metriky.

Sapróbne indexy sú metriky, ktoré stúpajú so zvyšujúcim sa organickým znečistením, 

preto sme stanovili ako hraničnú hodnotu 75. percentil. V prípade Sapróbneho indexu 

(Zelinka & Marvan) je to hodnota 1,0 a pre Český Sapróbny index 0,5 (Obr. 1). Šporka et al. 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

631



[4] vo svojej práci uvádzajú hraničnú hodnotu pre SI 1,4 pre referenčné lokality, teda pre 5. 

triedu kvality. Túto hodnotu stanovili pre malé toky  (10–100km2) nad 800m n.m. 
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Obr. 1: Sapróbne indexy (box and whisker plots)

Pre vybrané metriky nám vyšli hraničné hodnoty:  Sapróbny index (Zelinka & Marvan) 

1,0, Český Sapróbny index 0,5, xeno [%] (ST = 100%) 23, oligo [%] (ST = 100%) 40, [%] 

hypokrenál (ST = 100%) 26, [%] epiritrál (ST = 100%) 38, [%] metaritrál (ST = 100%) 19, 

[%] hyporitrál (ST = 100%) 5, Plecoptera [%] 15, Trichoptera [%] 5, Diptera [%] 12,  

Oligochaeta [%] 5 a EPT-Taxa [%] 60, Oligochaeta abund 15, Crustacea abund 62, Plecoptera 

abund 43 a Trichoptera abund 11, Plecoptera taxa 7, Trichoptera taxa 6, EPT-Taxa 15, 

EPT/Diptera taxa 2, počet taxónov 28 a počet čeľadí 16, BMWP score 95 a Index of 

Biocenotic Region 3,1. 

Hodnoty vybraných metrík v jednotlivých mesiacoch sme porovnali s nami 

stanovenými hraničnými hodnotami (Tab.2) a s referenčnými hodnotami, ktoré stanovili 

Šporka et al. [4] (Tab.1).

Po porovnaní hodnôt vybraných metrík v jednotlivých mesiacoch s referenčnými 

hodnotami stanovenými Šporkom et al. [4] bola sledovaná lokalita zaradená takmer vo 

všetkých mesiacoch do V. triedy kvality (s výnimkou metriky BMWP Score v júni). Dané 

hodnoty v jednotlivých mesiacoch boli výrazne lepšie.

Po porovnaní vypočítaných hodnôt vybraných metrík s nami stanovenými 

referenčnými hodnotami bola skúmaná lokalita zaradená do IV. triedy kvality v týchto 

mesiacoch: máj až júl (SI Zelinka & Marvan), september, november a december (oligo [%] 
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(ST = 100%), jún (BMWP Score), júl, september a november (Index of Biocenotic Region). 

Vo všetkých ostatných mesiacoch bola daná lokalita zaradená do V. triedy ekologickej 

kvality.

Tab. 1: Referenčná hodnota a hraničné hodnoty medzi jednotlivými triedami (V - veľmi dobrý ekologický stav) 
v malých tokoch (10-100 km2) vybraných metrík Šporka et al. [4]

hraničné hodnoty medzi 
triedami

SI (Zelinka & 
Marvan)

oligo [%]       
(ST = 100%) BMWP Score EPT-Taxa

Index of 
Biocoenotic Region

V-IV 1,4 34 98 15 4

IV-III 1,91 25,1 75 11 5,3

III-II 2,44 17,1 51 8 6,7

II-I 2,97 9,1 27 4 8

Tab. 2: Stanovená hraničná hodnota a hodnoty vybraných metrík v jednotlivých mesiacoch na Oružnom

SI (Zelinka & 
Marvan)

oligo [%]       
(ST = 100%) BMWP Score EPT-Taxa

Index of 
Biocoenotic Region

hraničné hodnoty Oružný 1 40 95 15 3,15

máj 75 1,072 43,384 102 20 3,015

jún 75 1,061 44,373 77 18 3,082

júl 75 1,082 44,601 112 23 3,334

august 75 0,99 52,361 112 23 2,956

september 75 0,804 38,637 115 23 3,179

október 75 0,844 40,264 112 30 3,125

november 75 0,723 38,332 145 33 3,16

december 75 0,806 39,139 122 29 2,998

február 76 0,891 42,438 112 32 3,035

marec 76 0,82 45,378 115 26 2,962

apríl 76 0,841 45,273 135 29 2,817

Na základe daných výsledkov sme skúmanú lokalitu Oružný zaradili do V. triedy 

kvality a slúžila ako referenčná lokalita pri výskume na riečke Ľupčianke.

Záver
Lokalita potok Oružný v povodí riečky Ľupčianky bola na základe našich výsledkov 

zaradená v sledovaných mesiacoch do V. triedy ekologickej kvality. Skúmanú lokalitu sme 

preto stanovili ako referenčnú pre toky menšie ako 10 km2 na granitovom substráte.
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Úvod a formulácia cieľa

Toxicita hliníka je jeden z hlavných faktorov, ktoré limitujú rast a vývin rastlín na 

kyslých pôdach, ktoré zaberajú 40% ornej pôdy sveta, kde je toxicita hliníka hlavný 

poľnohospodársky problém [1]. Kyslosť pôdy je prirodzený jav v tropických a subtropických 

oblastiach, ale v miernom pásme je výsledkom hlavne kyslých dažďov a činnosti človeka. 

Najviac takýchto oblastí sa vyskytuje v rozvojových krajinách Južnej Ameriky, Strednej 

Afriky a Juhovýchodnej Ázie [2].

Hliník je po kyslíku a kremíku tretí najčastejšie sa vyskytujúci prvok v zemskej kôre 

a tvorí 8,13% jej hmotnosti. Je prítomný vo vode, pôde a vzduchu. Väčšina je viazaná 

v hlinitokremičitanoch pôdnych minerálov, ale iba veľmi malé množstvá sú v rozpustnej 

forme schopné ovplyvniť biologické systémy. Zintenzívnenie rozpustnosti hliníka je spojené 

so stupňom pôdnej kyslosti. Ióny hliníka sú prijímané rastlinami hlavne koreňovým 

systémom, len malé množstvo penetruje cez listy.  Do koreňa sa väčšina hliníka dostáva na 

úrovni končiacej koreňovej čiapočky vo vrcholovej časti koreňa cez rizodermu a kortex. 

Endoderma kortexu však zabraňuje vstupu hliníka do buniek stredného valca, preto je 

transport do stonky a listov malý [3].

Najcharakteristickejším prejavom toxicity hliníka je vývin zhrubnutých, krátkych, 

skrútených a krehkých koreňov, hnednutie koreňov a redukcia rastu koreňových vláskov. 

Inhibícia rastu primárneho koreňa je často kompenzovaná formovaním bočných koreňov. 

Koreňový systém tak získava koraloidný vzhľad. Najcitlivejšou časťou koreňa je distálna časť 

prechodnej zóny [4]. Citlivosť koreňových vláskov voči toxicite hliníka závisí od ich 

fyziologickej aktivity, pričom dospelé koreňové vlásky sú menej citlivé. 
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V našich pokusoch sme sledovali toxické vplyvy hliníka na vrcholový rast koreňových 

vláskov a na predlžovací rast koreňa Arabidopsis thaliana. Cieľom našich pokusov bolo 

stanovenie koncentračnej škály hliníka, ktorá tieto rastové parametre preukazne redukuje, čo 

bude neskôr využité na kvantifikáciu toxických vplyvov hliníka. 

Materiál a metódy

1. Rastlinný materiál

V pokusoch sme použili ako rastlinný materiál rastliny Arabidopsis thaliana L. ekotyp 

Columbia.

2. Kultivácia rastlín

Na kultiváciu pokusných rastlín sme používali tekuté a tuhé modifikované MS 

médium [5], ktorého pH sme upravovali pomocou HCl a NaOH na hodnotu 4,5. Povrchovo 

sterilizované semená sme sadili na tuhé media spevnené agarom v Petriho miskách. Po troch 

dňoch predpôsobenia chladom sme misky so semenami premiestnili do kultivačnej komory 

(Conviron, Kanada). Tu sme rastliny pestovali pri teplote 24-25 ºC, 12-hodinovej fotoperióde, 

intenzite osvetlenia 220 μmol-1.m-2.s-1 a relatívnej vlhkosti vzduchu 99%. 

3. Sledovanie toxických vplyvov hliníka 

3.1 Predlžovací rast koreňa 

Pri sledovaní a stanovení týchto vplyvov sme využili tuhé médiá, pričom sme 

pracovali s ôsmymi rôznymi variantami: kontrolné médium a médiá s obsahom 5, 10, 25, 50, 

100, 200 a 300 μM AlCl3 . 6H2O. Otestovali sme dve metódy, a to sadenie semien priamo na 

médiá s obsahom hliníka a prekladanie dvojdňových klíčencov z kontrolného média na misky 

s obsahom hliníka. Dĺžky koreňov sme zmerali v časových intervaloch 2 dni a 12 dní po 

vyklíčení semien v prvej metóde, a 10 dní po preložení klíčencov v druhej metóde pomocou 

systému počítačovej analýzy obrazu Q500MC.

3.2 Vrcholový rast koreňových vláskov

Na stanovenie vplyvov hliníka na rast koreňových vláskov sme využili tuhé aj tekuté 

médiá. Na tuhých médiách sme merali dĺžku koreňových vláskov rastlín 2 dni po vyklíčení. V

tekutom médiu sme dĺžku koreňových vláskov zmerali 24 hodín po preložení dvojdňových 

klíčencov do prefúznych komôrok.

Štatistickú významnosť rozdielov medzi priemermi sme testovali v štatistickom 

programe Statgraphics pomocou ANOVA LSD testu pri hladine významnosti P < 0,05.
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Výsledky a diskusia

V pokusoch sme zistili, že hliník redukuje dĺžku primárneho koreňa ako aj dĺžku 

koreňových vláskov v závislosti od koncentrácie v kultivačnom médiu. Ako vyplýva z obr. 1, 

toxické účinky hliníka na rast primárneho koreňa sa prejavujú už v skorých štádiách vývinu na 

dvojdňových klíčencoch. Pri nižších koncentráciách hliníka (5 a 10 μM) sme zaznamenali 

slabú inhibíciu rastu koreňa, avšak so zvyšujúcou sa koncentráciou hliníka bola redukcia rastu 

koreňa silnejšia. V prípade koncentrácii 200 a 300 μM bol rast primárneho koreňa veľmi 

redukovaný, čo bolo kompenzované tvorbou bočných koreňov. Pri prekladaní klíčencov na 

misky s obsahom hliníka sme pozorovali odlišnosti (obr. 2). Rast týchto koreňov bol celkovo 

lepší a dokonca pri nižších koncentráciách (5 a 10 μM) bola priemerná dĺžka koreňa väčšia 

v porovnaní s kontrolu, avšak rozdiely neboli štatisticky preukazné. Podobne ako pri 

predchádzajúcej metóde veľmi redukovaný rast primárneho koreňa bol v prípade koncentrácií 

200 a 300 μM kompenzovaný tvorbou bočných koreňov.
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Obr. 1: Priemerná dĺžka koreňov Arabidopsis thaliana kultivovaných na tuhých médiách s obsahom hliníka. 
Priemer dĺžok 30-tich koreňov každého variantu (+ smerodajná odchýlka). Údaje označené hviezdičkou sú 
štatisticky preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolou.
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Obr. 2: Priemerná dĺžka koreňov Arabidopsis thaliana kultivovaných 10 dní po preložení z kontrolného tuhého 
média na tuhé médiá s obsahom hliníka. Časový interval označený ako deň 0 je priemerná dĺžka koreňov 
dvojdňových klíčencov po preložení na tuhé médiá s hliníkom. Priemer dĺžok 30 koreňov každého variantu  (+
smerodajná odchýlka). Údaje označené hviezdičkou sú štatisticky preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolou.

Pri sledovaní toxických vplyvov hliníka na vrcholový rast koreňových vláskov sme 

takisto pozorovali redukciu ich priemernej dĺžky v závislosti od koncentrácie hliníka v tuhom 

a tekutom médiu (obr. 3, 4). Okrem redukcie dĺžky sa takisto so zvyšujúcou koncentráciou 

hliníka znižoval aj priemerný počet novovytvorených koreňových vláskov. Zmeny morfológie 

koreňových vláskov, ako vlnenie alebo vetvenie sme nepozorovali.
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Obr. 3: Priemerná dĺžka koreňových vláskov dvojdňových klíčencov kultivovaných na tuhých médiách s
obsahom hliníka. Priemer dĺžok 70 koreňových vláskov z každého variantu (+ smerodajná odchýlka). Údaje 
označené hviezdičkou sú štatisticky preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolou.
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Obr. 4: Priemerná dĺžka koreňových vláskov 24 hodín po preložení dvojdňových klíčencov z tuhého média do 
tekutého média s obsahom hliníka. Priemer dĺžok 105 koreňových vláskov z každého variantu (+ smerodajná 
odchýlka). Údaje označené hviezdičkou sú štatisticky preukazné rozdiely v porovnaní s kontrolou.

Záver

Vo všetkých pokusoch sme potvrdili inhibičný vplyv hliníka na predlžovací rast 

koreňa a vrcholový rast koreňových vláskov. Štatisticky preukazná redukcia rastu koreňa 

nastala pri koncentrácii 25 μM a štatisticky preukazná redukcia rastu koreňových vláskov 

nastala v tekutých médiách pri koncentrácii 5 μM a na tuhých médiách pri koncentrácii 10 μM

AlCl3. 6H2O.
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Detekcia Alu inzerčno/delečného polymorfizmu asociovaného s myotonickou 
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Úvod a formulácia cieľa

Myotonická dystrofia typu 1 (DM1; OMIM#160900) predstavuje závažné 

neuromuskulárne ochorenie s autozomálne dominantnou dedičnosťou. Kauzálnou mutáciou je 

expanzia CTG trinukleotidového opakovania v 3´- nekódujúcej oblasti génu DMPK 

(Dystrophia Myotonica Protein Kinase; OMIM#605377), ktorý je lokalizovaný na 

chromozómovej oblasti 19q13.3 [4]. Incidencia ochorenia je odlišná v rôznych etnických 

populáciách. V oblastiach Západnej Európy a Severnej Ameriky sa odhaduje na 1 : 8000, 

1 : 475 v určitých oblastiach Kanady [3], 1 : 20 000 v Japonsku [16], je menej častá 

v Juhovýchodnej Ázii [1] a v subsaharskej Afrike, kde bol objavený len jeden prípad [1, 5].

Počet repetícií v jednotlivých alelách je vysoko polymorfný. U zdravých jedincov varíruje 

v rozmedzí od 5 do 37 CTG opakovaní, kým u pacientov s klinickými príznakmi DM1 od 50 

až po niekoľko tisíc repetícií. Nositelia alel s počtom repetícií medzi 37 až 50 sú bez známeho 

patologického fenotypového prejavu, avšak tieto alely sú geneticky výrazne nestabilné a 

považujú sa za premutáciu [4]. Alely zdravých jedincov vykazujú vo väčšine neafrických 

populácií trimodálnu distribúciu pozostávajúcu z alelových skupín (CTG)5, (CTG)9-17

a (CTG)18-35 [7, 19]. Vo viacerých štúdiách sa opísala korelácia medzi frekvenciou (CTG)18-35

alel a prevalenciou DM1 v geograficky odlišných regiónov sveta. Na základe výskytu DM1, 

dĺžky CTG repetícií a haplotypovom podklade sa predpokladá, že alely s (CTG)≥18 môžu 

tvoriť rezervoár pre DM1 mutácie objavujúce sa v súčsnosti [6, 8, 10, 19, 20]. Jedným 

z najčastejšie študovaných polymorfizmov v géne DMPK je 1kb veľký Alu inzerčno/delečný 

polymorfizmus, nachádzajúci sa v 8. intróne tohto génu [14]. Na základe pozorovania 

všetkých DM1 expandovaných chromozómov pacientov z Európy a Ázie na Alu(+) pozadí a 

na základe výsledkov haplotypových analýz sledujúcich viacero polymorfných markerov, sa 

predpokladá spoločný pôvod súčasných DM1 mutantných alel alebo predispozičnej mutácie 

na jedinom  haplotypovom pozadí [8, 9, 10, 13, 14, 15, 20]. Bola tiež popísaná silná asociácia 
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Alu(+) alely s (CTG)5 a (CTG)≥18 alelami a Alu(-) alely s väčšinou (CTG)11-16 alel v zdravých 

kaukazoidných a japonských populáciách, avšak tieto asociácie nie sú exkluzívne pre všetky 

ľudské populácie [6, 10, 17, 19, 20,].

Ciele predkladanej práce boli návrh a štandardizácia vhodného molekulárno-

biologického protokolu na rýchlu a spoľahlivú genotypizáciu Alu inzerčno/delečného 

polymorfizmu a molekulárna charakterizácia tohto lokusu v zdravej slovenskej populácii

a u slovenských pacientov s myotonickou dystrofiou typu 1. 

Materiál a metódy

Súbor analyzovaných vzoriek (138), získaných z DNA banky Katedry molekulárnej 

biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, pozostával z 9 jedincov s 

potvrdenou DM1 expanziou, z 35 suspektných pacientov a rodinných príslušníkov bez 

potvrdenej prítomnosti DM1 expanzie a z 94 kontrolných vzoriek od náhodne vybraných, 

zdravých jedincov zo slovenskej populácie. Genotypizáciu Alu in/del polymorfizmu sme 

uskutočnili pomocou troj-primerového protokolu publikovaného v práci Mahadevan et al. 

(1993) s následnou separáciou v 1,5 % agarózovom géle. Označenie primerov použitých 

v tejto práci je: 486, 491 a 405. Vzorky sme súbežne genotypizovali pomocou HRM analýzy 

(high-resolution melting analysis) s využitím DNA viažucej fluorescenčnej farbičky LCGreen 

Plus a modifikácie predchádzajúceho amplifikačného protokolu (primer 491 nahradený 

primerom Alu-REV-ins). HRM analýzy sa uskutočnili pomocou prístroja LightScanner 

(IdahoTechnology) s 96-jamkovým formátom. Označenia použitých primerov v 

amplifikačnej reakcii pre HRM analýzy sú: 486, 405 a Alu-REV-ins. Sekvencie použitých 

primerov: 486 (5´CTC AGG GCT TAT CTA AAG TGG C 3´); 405 (5´CTG TAT ACT CAG 

CTA CTA GGG T 3´); 491 (5´AAA TAG GCT GGA CCG CGG 3´); Alu-REV-ins (5´TGG 

GCA CAG TGG CTT ATA TTT 3´). Údaje týkajúce sa počtu (CTG)n opakovaní 

v jednotlivých vzorkách sme prevzali z práce zaoberajúcej sa normálnou variabilitou tohto 

lokusu v zdravej slovenskej populácii, v ktorej sa vychádzalo z rovnakých vzoriek ako v tejto 

práci [18].

Výsledky a diskusia

Genotyp vzoriek pre Alu inzerčno/delečný polymorfizmus sme stanovili pomocou 

troj-primerového amplifikačného protokolu opísaného v práci Mahadevan et al. (1993), ktorý 

bol neskôr taktiež použitý viacerými autormi [6, 11, 12, 19, 20]. Tento protokol využíva jeden 

„forward” primer (486) a 2 „reverse“ primery (405 a 491). Primer 486 nasadá vedľa 
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deletovanej oblasti z jednej strany, primer 405 vedľa deletovanej oblasti z druhej strany 

a primer 491 na samotnú deletovanú oblasť (Obr.1A). V prípade alely s deléciou sa 

amplifikuje 493bp fragment, kým v prípade alely s inzerciou sa amplifikuje 1007bp fragment. 

Výsledky amplifikácie sa vyhodnocujú pomocou agarózovej gélovej elektroforézy. Tento 

spôsob vyhodnotenia však je prácny a časovo náročný, najmä v prípade analýzy väčšieho 

súboru vzoriek.

Obr. 1: Schematické znázornenie umiestnenia primerov použitých v našej práci (A) a znázornenie výsledkov 
HRM analýzy 94 vzoriek (B). A) vyšrafovaná oblasť odpovedá deletovanému segmentu DNA. Primery sú 
naznačené rámčekom so šípkou, ktorá udáva ich orientáciu. B) in/in homozygoti, del/del homozygoti a in/del 
heterozygoti sú v grafe vyznačení šípkami.

Práve za účelom zjednodušenia a zrýchlenia vyhodnotenia výsledkov sme sa rozhodli 

testovať možnosť použitia HRM analýzy na stanovenie genotypu v tomto lokuse. Kombináciu 

primerov sme modifikovali zmenou primera 491 na primer Alu-REV-ins s ktorým dĺžka 

fragmentu vzniknutého amplifikáciou alely s inzerciou skráti na 381 bp. Týmto sa redukuje aj 

vplyv preferenčnej amplifikácie deletovanej alely v porovnaní s pôvodným protokolom. 

Všetkých 138 vzoriek, použitých v našej práci, sme amplifikovali kombináciou primerov 

s novým priemerom v prítomnosti farbičky LCGreen Plus a následne analyzovali pomocou 

zariadenia LightScanner (Obr.1B). Získané výsledky boli zhodné s genotypmi stanovenými 

pomocou pôvodného protokolu spojeného s elektroforetickým vyhodnotením. Frekvenciu 

jednotlivých alel Alu in/del polymorfizmu v slovenskej populácii sme stanovili na základe 

analýzy 94 kontrolných vzoriek pochádzajúcich od náhodne vybraných, zdravých jedincov. 

Z celkového počtu 188 alel, 87 (46,3%) predstavovalo alely s inzerciou (Alu+) a 101 (53,7%) 

alely s deléciou (Alu-), pričom sa v tomto súbore stanovila 50% heterozygozita. Asociácia 

(CTG)n alel a Alu inzerčno/delečného polymorfizmu bola sledovaná u všetkých 138 DNA 

vzoriek (276 alel). V prípadoch, kde sa jednalo o vzorky bez možnosti haplotypovej analýzy 

na základe vyšetrenia viacerých vzoriek z rodiny, sa asociácia stanovila na základe 
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prípadného homozygotného profilu v jednom zo sledovaných lokusov. Vo vzorkách, kde sa 

obidva lokusy nachádzali v heterozygotnom stave alebo v prípade neinformatívnych rodín, sa 

jednotlivé (CTG)n alely označili ako neinformatívne (Alu+/-). Osem z deviatich 

DM1 expandovaných chromozómov obsahovalo Alu(+) alelu a v prípade 1 chromozómu 

dostupné vzorky neboli informatívne. V prípade alel s fyziologickým počtom CTG 

opakovaní, z 21 alel patriacich do skupiny (CTG)≥18 (veľké-zdravé alely) všetkých 13 

informatívnych bolo asociovaných s Alu(+) alelou. V prípade 8 alel (CTG)n-Alu+/- stav nebol 

determinovateľný. Z 98 identifikovaných (CTG)5 alel, sa Alu-in/del stav dal stanoviť v 

prípade 64, pričom 59 z nich bolo nájdených na Alu(+) a iba 5 na Alu(-) pozadí. Z alelovej 

skupiny (CTG)9-17 (stredné-zdravé alely) sa väčšina informatívnych alel identifikovala na 

Alu(-) chromozóme, čo bolo najvýraznejšie pre alely (CTG)11-13. Ostatné informatívne alely 

tejto skupiny sa nachádzali na rôznom Alu pozadí. Detailné výsledky sú uvedené v Tab.1.

Tab. 1: Počty identifikovaných chromozómov s jednotlivými kombináciami (CTG)n alel a Alu in/del alel.
(CTG)n 5 8 9 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 23 24 28 33 Exp Total

Alu+ 59 0 0 2 1 0 1 5 2 2 2 4 1 3 0 1 0 8 91

Alu- 5 1 0 0 19 12 23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

neinfor. 34 1 1 0 10 11 23 6 5 2 2 0 0 1 1 0 2 1 100

Výsledky získané počas našej práce sa zhodujú s dostupnými údajmi predchádzajúcich 

haplotypových analýz zdravých aj DM1 jedincov s európskym a ázijským pôvodom [2, 8, 13, 

14, 20]. Tieto výsledky spoločne s frekvenciou veľkých-zdravých alel zapadajúcich do 

rozpätia publikovaných dát o populáciách s európskym pôvodom, podporujú hypotézu, že 

(CTG)≥18 alely môžu tvoriť súbor nestabilných alel, ktoré môžu vytvárať rezervoár  súčasných 

DM1 mutácií a tak môžu slúžiť ako ukazovateľ DM1 prevalencie. 

Záver

V predloženej práci sme sa zaoberali zavedením a testovaním rýchlej a spoľahlivej 

metódy na genotypizáciu Alu inzerčno/delečného polymorfizmu, nachádzajúcom sa 

v blízkosti (CTG)n lokusu ktorého mutácia zapríčiňuje neuromuskulárne ochorenie 

myotonická dystrofia typu 1. Na tento účel sa nám podarilo previesť vyhodnotenie PCR 

amplifikácie polymorfnej oblasti na metódu využívajúcu „high-resolution melting“ analýzu 

PCR produktov. Vyhodnotenie vzoriek takýmto postupom nielen eliminuje potrebu použitia 

agarózovej gélovej elektroforézy, ale môže byť uskutočnená hneď po PCR bez potreby 

otvorenia skúmaviek a „post-PCR“ manipulácií, čím sa výrazne skracuje doba potrebná na 
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analýzu a znižuje sa možnosť kontaminácie a pomiešania vzoriek. K výhodám vyhodnotenia 

reakcií nami opísaným postupom patrí aj možnosť súbežnej analýzy veľkého počtu vzoriek 

(96 alebo 384 v závislosti typu použitého prístroja). Nami získané výsledky týkajúce sa stavu 

Alu inzerčno/delečného polymorfizmu a jeho asociácie s (CTG)n alelami sa zhodujú 

s dostupnými údajmi o populáciách európskeho a ázijského pôvodu a sú v súlade s hypotézou, 

o nestabilnom charaktere (CTG)≥18 alel, ktoré môžu vytvárať rezervoár pre súčasné DM1 

mutácie. Na základe tejto hypotézy môže slúžiť frekvencia týchto veľkých-zdravých alel ako 

ukazovateľ DM1 prevalencie v konkrétnych populáciách.
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Úvod a formulácia cieľa

Endogénne rytmy vo fyziologických a behaviorálnych procesoch sú riadené 

cirkadiánnym systémom. Cirkadiánny systém reguluje biologické rytmy správania 

a metabolizmu s periódou približne 24 hodín [2]. Spoločnou vlastnosťou stavovcov je 

lokalizácia centrálnych oscilátorov v mozgu a prítomnosť periférnych oscilátorov vo všetkých 

ostatných tkanivách ako srdce, pečeň a pod. [8, 10, 14]. Funkčnú podstatu činnosti oscilátorov 

tvorí rytmická expresia hodinových génov [13]. Centrálne a periférne oscilátory sú vzájomne 

prepojené, pravdepodobne prostredníctvom neurálnych, hormonálnych a metabolických 

signálov [1, 8, 15].

Cirkadiánny systém vtákov má niekoľko odlišností v porovnaní s cicavčím. Centrálny 

aviárny cirkadiánny systém sa skladá z troch hlavných komponentov: z epifýzy s rytmickou 

syntézou a sekréciou melatonínu, z hypotalamickej oblasti ekvivalentnej s cicavčími 

suprachiazmatickými jadrami (SCN) a z očnej retiny [6]. Na rozdiel od cicavcov, u ktorých sa

svetelná informácia prenáša do cirkadiánneho systému z retiny prostredníctvom 

retinohypotalamickej dráhy, vtáčí cirkadiánny systém je komplexnejší. Retina, epifýza a 

mozgové fotoreceptory u vtákov prijímajú svetelnú informáciu priamo z prostredia. 

Komponenty vtáčieho cirkadiánneho systému sa navzájom integrujú a generujú rytmickosť vo 

fyziológii a správaní [3].

Cirkadiánna organizácia u vtákov sa počas ontogenézy vyvíja skôr ako u cicavcov 

[12], pravdepodobne kvôli absencii maternálnych signálov, ktoré u cicavcov synchronizujú 

plod s matkou. Táto skutočnosť umožňuje vtákom ľahšiu adaptáciu na podmienky prostredia 

[11].

Cieľom predkladanej práce je štúdium ontogenetického vývinu aviárneho periférneho 

cirkadiánneho systému a jeho responzívnosti na synchronizujúce podnety. Študovali sme 

expresiu hodinového génu per2 v srdci a pečeni kurčaťa počas prenatálneho a postnatálneho 
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vývinu a jeho senzitivitu k svetelným pulzom, ktoré sú dominantným synchronizujúcim 

faktorom.

Materiál a metódy

V pokusoch boli použité násadové vajcia brojlerových kurčiat Ross inkubované 

v liahniach (Bios Sedlčany, ČR) s automatickým otáčaním. Inkubačná teplota bola udržiavaná 

v rozsahu 37,5  0,2°C a vlhkosť 50 - 60%. Počas inkubácie aj po vyliahnutí boli kurčatá 

vystavené svetelnému režimu svetlo:tma 12h:12h. Svetelný režim bol kontrolovaný 

automaticky a intenzita osvetlenia na úrovni vajec, resp. v chovnej miestnosti bola v rozsahu 

140 - 200 lux.

Odbery vzoriek boli robené pravidelne počas 24 hodín v 4 hodinových intervaloch na 

19. deň embryonálneho a 4. deň postembryonálneho vývinu. Odber vzoriek počas tmavej fázy 

24 hodinového cyklu sa realizoval pri tlmenom červenom osvetlení. Za účelom zistenia 

vplyvu neočakávaného svetla na expresiu per2 boli vajcia resp. kurčatá vystavené 1 resp. 3

hodiny trvajúcemu svetelnému pulzu v strede tmavej fázy 24 hodinového cyklu. 

Vypreparované srdcia a pečene boli uložené pri –80°C až do izolácie celkovej RNA.

Celkovú RNA sme vyizolovali pomocou Tri reagentu (MRC, USA). Komplementárnu 

cDNA sme nasyntetizovali pomocou kitu ImProm-II Reverse Transcription System (Promega, 

USA) s použitím random hexamérov a 1 μg celkovej RNA. 

Na kvantifikáciu bola použitá 0,5 - 1μl cDNA a QuantiTect SYBR Green PCR Kit 

(QIAGEN, Nemecko). Intenzita signálu počas amplifikácie v 20μl reakčnej zmesi sa merala 

na prístroji Step-One System (ABI PRISM®7900HT Sequence Detection System; Applied 

Biosystems, USA). Podmienky real time PCR boli: 95°C 15 min; 50 cyklov: 94°C 15s; 49-

55°C 30s, 72°C 30s a záverečná syntéza 72°C 5min. Na normalizáciu expresie per2 sme 

používali ribozomálny proteín s17. Primery použité v reakciách boli: s17 (X07257) - sense 5’-

ACACCCGTCTGGGCAACGAC-3’, antisense 5’-CCCGCTGGATGCGCTTCATC-3’ [5]; 

per2 (AF246956) - sense 5’-ACCTAAAGGAAGGCCTGGTG-3’, antisense 5’-

CGCTGAGTAGCTTGCTTGTG-3’.

Špecifickosť reakcie a molekulová veľkosť amplifikovaného produktu bola zistená 

pomocou analýzy teploty topenia, ktorá sa uskutočnila ako posledný krok po ukončení 

amplifikácie v cykleri. 

Na vyhodnotenie vplyvu svetelných pulzov na expresiu per2 sme používali nepárový t-

test s rovnosťou rozptylu. Rytmickosť denného profilu expresie génov bola otestovaná 
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kosínorovou analýzou. Denné profily sme fitovali do kosínorovej krivky s 24 hodinovou 

periódou a vypočítali sme akrofázy (akrofáza – časový údaj, kedy rytmus dosahuje maximum 

vo vzťahu k začiatku svetlej fázy 24 hodinového cyklu). Keď sa experimentálne údaje 

signifikantne zhodovali s nafitovanou krivkou, pokladali sme dáta za signifikantne rytmické 

[9]. Čas je uvádzaný v relatívnych jednotkách Zeitgeber time (ZT). ZT0 je definovaný ako 

začiatok svetlej fázy 24 hodinového cyklu. 

Výsledky a diskusia

Expresia per2 bola rytmická v tkanive srdca a pečene kurčiat na 4. deň 

postembryonálneho vývinu, s vrcholom expresie na začiatku svetlej fázy dňa v srdci aj 

v pečeni (ZT 4h 1min, resp. ZT 4h 18 min, cosinor), s výraznejšou rytmickosťou expresie 

v pečeni. 1 resp. 3 hodiny trvajúce svetelné pulzy v tmavej fáze dňa vyvolali signifikantné 

zvýšenie expresie per2 v pečeni, ale boli bez signifikantných zmien v srdci. Napriek tomu, že 

na 19. deň embryonálneho vývinu expresia per2 v srdci a pečeni bola detekovateľná, jej 

expresia nevykazovala rytmický profil a nebola zmenená po vystavení svetelným pulzom.

Prítomnosť periférnych oscilátorov u kurčiat bola dokázaná predchádzajúcimi prácami 

[4, 7]. Rytmická expresia hodinových génov bmal1 a mop4 bola popísaná v srdci a pečeni 

dospelých kurčiat v podmienkach svetelnéhu režimu svetlo:tma 12h: 12h aj v podmienkach 

konštantnej tmy. [4]. Naše výsledky sú v zhode s výsledkami štúdie, kde bola expresia per2

v srdci kurčiat rytmická na 4. deň postembryonálneho vývinu (ZT3-4) a arytmická na 19. deň 

embryonálneho vývinu [7]. Tieto výsledky dobre korešpondujú s predpokladaným modelom 

činnosti cirkadiánnych hodín u vtákov.

Absencia rytmickej expresie hodinového génu per2 v srdci a pečeni kuracích embryí 

môže odrážať chýbanie synchronizujúcich podnetov. Krátko po vyliahnutí sú periférne 

oscilátory plne vyvinuté. Táto skutočnosť poukazuje na pokročilú fázu vývinu periférnych

oscilátorov počas poslednej tretiny inkubácie a vysvetľuje okamžitú funkčnosť cirkadiánneho 

systému po vyliahnutí.

Záver

Periférny cirkadiánny systém, na rozdiel od centrálneho cirkadiánneho systému, 

u prekociálnych vtákov nie je plne vyvinutý prenatálne a stáva sa rytmickým krátko po 

vyliahnutí.
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Úvod a formulácia cieľa

Severoatlantická oscilácia (North Atlantic Oscillation) alebo NAO je jedným z 

najnápadnejších pravidelne sa opakujúcich faktorov premenlivosti atmosférickej cirkulácie, 

ktorý udáva ráz premenlivosti klímy od východného pobrežia USA po Sibír a od Arktídy po 

rovník. Je to jeden z najstarších známych svetových klimatických systémov, čo potvrdzujú 

prvé záznamy škandinávskych moreplavcov spred niekoľkých storočí [4, 5, 6]. Podstatná časť 

recentného otepľovania je spojená práve s režimom NAO [3, 6, 13]. 

Spomedzi charakteristík NAO je preto najdôležitejším zimný index NAO (december 

až marec), založený na rozdieloch normalizovaného tlaku vzduchu na morskej hladine v 

oblasti medzi Lisabonom a Rejkjavíkom. Pozitívne hodnoty tohto indexu indikujú v rámci 

stredných zemepisných šírok silnejšie západné vetry v porovnaní s dlhodobým priemerom

[12]. Ak je NAO index v pozitívnych číslach, zosilnené západné prúdenie naprieč severným 

Atlantikom počas zimy posúva relatívne teplé a vlhké morské vzdušné masy nad Európu a 

ďalej na západ, pokým zosilnené severné vetry nad Grónskom a severovýchodnou Kanadou 

nesú studený vzduch smerom na juh, čo znižuje teploty nad oceánom i pevninou. Aj v iných 

častiach sveta dochádza týmto procesom  k zmenám. Severná Afrika a Blízky východ sa 

ochladzujú, kým Severná Amerika sa otepľuje, čo súvisí s pravotočivým prúdením (v smere 

hodinových ručičiek) v centre vysokého tlaku nad subtropickým Atlantikom (obr. 1). 

NAO tak silne vplýva  na hodnoty zimných teplôt na väčšine severnej pologule. 

Podnebie v Severnej Amerike, Arktíde, Eurázii a Mediteránnej oblasti je významne 

ovplyvnený premenlivosťou NAO (zmeny búrkovej činnosti, priebehu zrážok, akumulácii 

tepla v oceáne, oceánskych prúdoch a následnom transporte energie, ľadového pokryvu 

a pod.), ktorej signifikantný dopad sa v širokom rozsahu odráža ako na ľudskej činnosti, tak aj 

na morských, sladkovodných i terestrických ekosystémoch [1, 2, 7, 9, 10, 11, 14].

U rastlín koreluje zimný index NAO s dátumom prvého kvitnutia, rastom letokruhov a 

kvalitou kultúrnych plodín. Dátumy kladenia vajíčok obojživelníkov a vtákov, ako aj ich
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populačná dynamika v rámci Európy taktiež vykazujú signifikantnú pozitívnu koreláciu. Boli 

zaznamenané aj vplyvy NAO na populácie veľkých bylinožravcov a karnivorov [9]. Cieľom 

predkladaného príspevku je overenie vplyvu NAO na život periodických mokradí alúvií 

nížinných riek na príklade modelovej lokality. 

Materiál a metódy

Pri riešení stanovenej problematiky sme si ako modelové územie vybrali lokalitu 

v nive stredného toku rieky Ipeľ na ktorej sa zreteľne odráža sezónna dynamika rieky. 

Prevažná časť povodia sa rozprestiera vo výškovom stupni do 600 m.n.m. a celková plocha 

povodia je 5 151 km2 (na území SR je to 3 649 km2) Merný úhrn zrážok sa pohybuje od 530 

mm do 700 mm [8]. Lokalita „Kiarov“ zaberá rozlohu 169,4 ha a spadá do k. ú. obcí Kiarov 

a Vrbovka, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

V práci sme použili údaje z meteorologickej stanice Lučenec – Boľkovce a 

vodomerných staníc Kalonda (Tok: Ipeľ), Dolná Strehová (Tok: Tisovník), Pôtor (Tok: Stará 

Rieka) a Slovenské Ďarmoty (Tok: Ipeľ). Údaje o prietoku za rok 2008 do odovzdania tohto 

príspevku neboli dostupné (zdroj: SHMÚ, Regionálne stredisko Banská Bystrica). Hodnoty 

zimného indexu NAO sme dňa 20. 1. 2009 prevzali z všeobecne dostupnej internetovej 

databázy [12]. 

Výsledky a diskusia

Ak je NAO index v pozitívnych číslach, zosilnené západné prúdenie naprieč severným 

Atlantikom počas zimy posúva relatívne teplé a vlhké morské vzdušné masy nad Európu, kde

by sa zima mala prejaviť miernymi teplotami a bohatými zrážkami (obr. 1). Tu je na mieste 

predpokladať, že absencia mínusových teplôt spôsobí, že zrážky sa najmä v stredných 

a nízkych polohách neudržia až do jari. Z dôvodu permanentného odtoku vody z krajiny 

nedochádza koncom zimného obdobia k záplavám, ktoré sú nevyhnutné pre prežívanie 

periodických mokradných oblastí alúvií nížinných riek. Nedostatok vody v týchto oblastiach 

následne neumožňuje rozvoj hydrofilnej fauny a flóry. Inak povedané, periodické mokrade sú 

priamo závislé na podnebí v zimnom období: pri nízkych teplotách sa aj pomerne nízky 

objem zrážok v krajine udrží až do nástupu jari, kedy pri náhlom oteplení dôjde k zvýšeniu 

hladiny vo vodných tokoch a následne sú aluviálne mokrade zaplavené, a práve dostatok vody 

pochádzajúci z jarných záplav je predpokladom pre rozvoj rastlín a živočíchov viazaných na 

tieto biotopy. 
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Obr. 1: Centrá rozdielneho tlaku vzduchu a vektory prevládajúcich vetrov. Model znázorňuje podnebie pri 
vysokých (kladných) hodnotách zimného indexu NAO (zdroj: [3]).

Otázkou zostáva, či podnebie v Strednej Európe skutočne významne koreluje 

s charakteristikami NAO a v akom zmysle. Pri porovnaní 4 základných parametrov podnebia: 

zimného indexu NAO na jednej strane a priebehu zrážkovej činnosti (mm), teplôt (°C)

a prietoku (m3s-110-1) na strane druhej (Obr.2) sme dospeli k nasledujúcim výsledkom: v 

pozitívnej korelácii sú dvojice hodnôt zrážky - prietok a teplota - zimný index NAO, obe 

dvojice hodnôt sú však vo vzájomnej negatívnej korelácii, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje 

pri porovnaní teploty a prietoku. Zimný index NAO teda má signifikantný vplyv na priebeh 

teplôt v zimnom období, avšak na množstvo zrážok v daných zemepisných šírkach zrejme

nemá výraznejší dopad. 
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Obr. 2: Porovnanie priebehu zimného indexu NAO a charakteristík podnebia na modelovej lokalite v r. 2004 –
2008 (zrážky [mm], teplota [°C] a prietoku [m3s-110-1]). 

Krátkosť časového obdobia a absencia ďalších faktorov majúcich nezanedbateľný 

vplyv na život v periodických mokradiach by sa mohli javiť ako nedostatky tejto práce. 

Našim cieľom bolo v predkladanom príspevku  naznačiť závislosť priebehu teplôt a zrážkovej 

činnosti v zimnom období v Strednej Európe na zimnom indexe NAO, ktorý reprezentuje 

mieru premenlivosti tohto gigantického klimatického fenoménu na severnej pologuli. 

Prínosom našej pionierskej štúdie je zistenie, že vplyv NAO na priebeh teploty a zrážok 

v našich podmienkach  nie je rovnaký, resp. že vykazuje dopad skôr opačný než podobný. 

Z naznačeného ďalej vyplýva, že život periodických mokradí alúvií nížinných riek Strednej 

Európy je pravdepodobne menšou mierou závislý na zrážkovej činnosti  ako na priebehu 

teplôt, na ktoré systém NAO vplýva v daných zemepisných šírkach zrejme výraznejšie.

Záver

Klimatický systém NAO výraznou mierou ovplyvňuje život vo všetkých 

ekosystémoch severnej pologule. Ak je zimný index NAO pozitívny, dostávajú sa nad Európu 

relatívne teplé a vlhké morské vzdušné masy. Porovnanie priebehu teploty a zrážkovej 

činnosti s daným indexom by malo vykázať predpokladanú pozitívnu koreláciu. Zistili sme, 

že kým priebeh teplôt túto podmienku spĺňa, charakter zrážok sa jej vymyká, resp. sa správa 

opačne. Pri zohľadnení dopadu danej negatívnej korelácii je možné vyvodiť záver, že život 

mokradí v inudáciách nížinných riek je zrejme v jarnom období závislejší na charaktere teplôt 

počas zimy, ako na množstve spadnutých zrážok.
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Úvod a formulácia cieľa

Zástupcovia rodu Acinetobacter patria medzi Gram-negatívne, nefermentujúce, 

striktne aeróbne, nepohyblivé, oxidáza-negatívne a kataláza-pozitívne kokobacily. V prírode 

sa vyskytujú ako voľne žijúce saprofyty, možno ich izolovať z vody, vrátane odpadových vôd, 

z pôdy, potravín, ako aj z klinického materiálu [1]. Klasifikácia zástupcov tohto rodu je 

založená na výsledkoch DNA-DNA hybridizácie. Taxonomicky sa zaraďujú do čeľade 

Moraxellaceae. Dnes je známych 21 druhov, pričom 7 z nich má formálne názvy [2].

Z medicínskeho hľadiska je významný najmä druh Acinetobacter baumannii

spôsobujúci nozokomiálne infekcie. Zriedkavo sa vyskytujú aj nozokomiálne infekcie 

spôsobené inými druhmi [3]. Tieto patogény ohrozujú najmä imunokompromitovaných 

pacientov a pacientov hospitalizovaných na JIS [4]. Spôsobujú bakterémie, pneumónie, 

infekcie chirurgických rán, močových ciest a popálenín [3, 4, 5].

Zástupcovia rodu Acinetobacter majú sklon k veľmi rýchlemu získaniu determinantov 

rezistencie proti antibiotikám [1]. Sú schopní dlhodobo prežívať v nemocničnom prostredí a

kontaminovať medicínske pomôcky, čo prispieva k narastajúcemu výskytu nemocničných 

infekcií. V dôsledku často sa vyskytujúcej mnohonásobnej rezistencie spôsobujú veľmi ťažko 

liečiteľné ochorenia [6]. Dôvodom rýchleho šírenia rezistencie proti antimikrobiálnym látkam 

je najmä ich časté používanie v nemocniciach aj v komunite. Väčšina klinických izolátov rodu 

Acinetobacter bola v minulosti citlivá na ampicilín, gentamicín, chloramfenikol a kyselinu 

nalidixovú, dnes sa však bežne izolujú kmene rezistentné proti týmto liečivám [7]. Zvyšuje sa 

výskyt rezistencie proti cefalosporínom tretej generácie, ako aj proti fluorochinolónom.

Účinnými antibiotikami zostávajú najmä karbapenémy imepeném a meropeném [8].
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Cieľom prezentovanej práce bola druhová identifikácia 25 klinických izolátov rodu 

Acinetobacter získaných z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice

s poliklinikou Bratislava-Ružinov a stanovenie spektra ich rezistencie proti vybraným klinicky 

používaným antimikrobiálnym liečivám.

Materiál a metódy

Testované klinické izoláty boli získané z infekcií popálenín od pacientov Kliniky 

popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov a 

selektované ako multirezistentné Acinetobacter sp. Boli udržiavané v médiu Skim-Milk 

(Merck, Nemecko) pri -80°C a kultivované na médiu Mueller-Hinton Broth (Biomark 

Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml) alebo Mueller-Hinton Agar (Biomark 

Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml).

Druhová identifikácia testovaných klinických izolátov bola uskutočnená s využitím 

komerčnej testovacej súpravy NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a

doplnkových fenotypových testov: rast na selektívne-diagnostickom kultivačnom médiu 

Herellea Agar (Biomark Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml), KOH test, oxidázový 

test (Pliva-Lachema, Česká republika), katalázový test, hemolýza na krvnom agare, 

pohyblivosť na médiu Motility Test Medium (Biomark Laboratories, India).

Spektrum rezistencie klinických izolátov proti antimikrobiálnym liečivám bolo

stanovené štandardnou diskovou difúznou metódou podľa CLSI (CLSI, 2007). Boli použité 

nasledujúce disky s antimikrobiálnymi látkami (Oxoid Limited, Veľká Británia): amikacín (30 

g), aztreonam (30 g), cefepím (30 g), ceftizoxím (30 g), ceftriaxón (30 g), gatifloxacín 

(5 g), gentamicín (10 g), imipeném (10 g), karbenicilín (100 g), levofloxacín (5 g), 

lomefloxacín (10 g), meropeném (10 g), mezlocilín (75 g), minocyklín (30 g), 

netilmycín (30 g), norfloxacín (10 g), piperacilín (100 g), piperacilín-tazobaktám (100/10

g), tikarcilín-kyselina klavulanová (75/10 g), trimetoprim-sulfametoxazol (1,25/23,75 g), 

tobramycín (10 g).

Výsledky a diskusia

Herellea Agar je selektívne-diagnostické kultivačné médium pre izoláciu zástupcov 

rodu Acinetobacter. Acinetobacter sp. sú Gram-negatívne, oxidáza-negatívne a kataláza-

pozitívne nepohyblivé baktérie [1]. Všetky testované klinické izoláty rástli na médiu Herellea 

Agar a podľa výsledkov doplnkových fenotypových testov boli Gram-negatívne, oxidáza-
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negatívne a kataláza-pozitívne, nevykazovali hemolýzu na krvnom agare a neboli pohyblivé.

Na základe výsledkov získaných komerčnou testovacou súpravou NEFERMtest24 (Pliva-

Lachema, Česká republika) a doplnkovými fenotypovými testami bolo všetkých 25 

testovaných klinických izolátov identifikovaných ako Acinetobacter baumannii.

V analyzovanom súbore bol zistený častý výskyt rezistencie proti väčšine testovaných 

beta-laktámových antibiotík. Všetky izoláty boli rezistentné proti karbenicilínu, mezlocilínu a

piperacilínu, väčšina bola rezistentná proti kombinácii tikarcilín-kyselina klavulanová (24 

izolátov), proti ceftizoxímu (23 izolátov), ceftriaxónu (23 izolátov) a cefepímu (21 izolátov). 

Nižší výskyt rezistencie bol pozorovaný v prípade kombinácie piperacilín-tazobaktám (4 

rezistentné izoláty). Všetky testované klinické izoláty boli citlivé na imipeném a meropeném.

V skupine aminoglykozidových antibiotík bolo všetkých 25 izolátov rezistentných proti 

gentamicínu, 16 izolátov bolo rezistentných proti amikacínu, 5 izolátov proti netilmycínu a 2 

izoláty proti tobramycínu. Častý výskyt rezistencie bol zistený aj v prípade fluorochinolónov –

25 izolátov bolo rezistentných proti lomefloxacínu, 23 izolátov proti levofloxacínu, 23 

izolátov proti norfloxacínu a 22 izolátov proti gatifloxacínu. Všetkých 25 izolátov bolo 

rezistentných proti tetracyklínovému antibiotiku minocyklínu, rezistencia proti trimetoprim-

sulfametoxazolu bola zistená u 24 izolátov.

Acinetobacter baumannii patrí v súčasnosti k významným nozokomiálnym patogénom

[1]. V posledných rokoch sa zvyšuje výskyt multirezistentných klinických izolátov, pričom 

častejšou sa stáva aj rezistencia proti najnovším liečivám, vrátane rezervných antibiotík [7]. 

Závažnou skutočnosťou je narastajúci počet klinických izolátov rezistentných proti 

treťogeneračným cefalosporínom a karbapenémom [9]. Vysoký výskyt rezistencie proti 

väčšine testovaných liečiv bol zistený aj v súbore klinických izolátov Acinetobacter 

baumannii pochádzajúcich z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov. Najúčinnejšími antimikrobiálnymi látkami boli 

karbapenémy imipeném a meropeném.

Záver

Testovaný súbor tvorilo 25 klinických izolátov získaných z infekcií popálenín na 

Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-

Ružinov. Všetky izoláty boli identifikované ako Acinetobacter baumannii a vyznačovali sa 

fenotypom mnohonásobnej rezistencie proti antimikrobiálnym látkam – boli rezistentné 

súčasne proti liečivám zo skupiny beta-laktámov, aminoglykozidov, fluorochinolónov aj 
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tetracyklínov. Najúčinnejšími antibiotikami v testovanom súbore klinických izolátov 

Acinetobacter baumannii boli karbapenémy imipeném a meropeném.
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Nové poznatky o pôvode a povahe ependýmových buniek v mieche potkana

Juraj Ševc, Zuzana Daxnerová

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických 

a ekologických vied, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovensko; juraj.sevc@upjs.sk

Úvod a formulácia cieľa

Podľa údajov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky došlo v roku 2008 na cestách 

SR ku 58996 dopravným nehodám, pri ktorých utrpelo vážne zranenia 1794 osôb [1]. Jednými 

z najčastejších vážnych zranení zapríčinených dopravnými nehodami bývajú práve poranenia 

miechy s následnou paraplégiou alebo kvadruplégiou. Hoci skorá a dlhodobá rehabilitačná 

liečba môže výrazne zmierniť následky úrazu, v súčasnosti skutočne účinná liečba 

poškodeného nervového tkaniva neexistuje. Jedným z možných riešení, ako podporiť pomerne

obmedzené regeneračné schopnosti nervového tkaniva je stimulácia nervových kmeňových 

buniek (NKB), ktoré sa nachádzajú v CNS cicavcov počas celého života [2,3].

Vízia novovzniknutých neurónov, ktoré nahrádzajú poškodené a nefunkčné nervové 

bunky a úspešne sa integrujú do regenerujúceho sa tkaniva miechy dala v minulosti výrazný 

impulz hneď niekoľkým odvetviam neurovied. Napriek dekádam výskumu stále nie sú 

uspokojivo zodpovedané základné predpoklady úspešnosti takejto terapie, a to lokalizácia 

a fenotyp NKB. Pokusy v in vitro podmienkach preukázali, že NKB sa nachádza v blízkosti 

centrálneho kanála (CK) miechy [3]. Pozornosť vedeckých tímov sa preto upriamila na 

epiteloidnú výstelku CK – ependým, ktorá v priebehu ontogenézy nahradí populácie buniek 

s charakteristikou NKB, a to neuroepitel [4] a radiálnu gliu [5]. Výsledky potvrdzujúce 

legitímnosť hypotézy o prítomnosti NKB v ependýme [6] však neskôr spochybnili ďalšie 

štúdie v in vitro podmienkach [7], alebo práce opierajúce sa o postmitotický charakter 

ependýmových buniek [8], či o prakticky nulovú proliferačnú aktivitu ependýmu v dospelosti 

[8,9]. Napriek tomu, posledné údaje naznačujú, že v ependýme komorového systému mozgu 

sa predsa len nachádza subpopulácia NKB, ktorá je schopná produkovať neuróny v in vitro aj 

v in vivo podmienkach [10].

Vzhľadom ku uvedeným skutočnostiam sme sa v našej práci rozhodli zistiť viac 

o pôvode a povahe ependýmových buniek miechy. Prvým cieľom nášho výskumu bolo 
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stanovenie doby, kedy počas vývinu vznikajú ependýmové bunky. Ďalej nás zaujímalo, či 

ependýmové bunky po svojom vzniku aj naďalej proliferujú, alebo ostávajú ako postmitotické 

elementy vo výstelke CK.

Objasnením nejasností okolo vzniku ependýmových buniek, by sme jednak chceli 

vniesť viac svetla do stále nedostatočne prebádaných procesov gliogenézy, ako aj overiť 

legitimitu ependýmových buniek pri uchádzaní sa o štatút NKB. 

Materiál a metódy

Experiment bol schválený Etickou komisiou UPJŠ a Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR. Uskutočnili sme ho na laboratórnych potkanoch kmeňa Wistar. 

Gravidným samiciam počas 17. dňa brezivosti (17. deň embryonálneho vývinu embryí - E17), 

E18, E19, E20, E21, E22 a mláďatám vo veku 1. postnatálny deň (P1), P8, P15, P22, P29 a 

P36 sme intraperitoneálne (i.p.) podali marker S-fázy, brómdeoxyuridín (BrdU, Sigma, 

100mg/kg telesnej váhy zvieraťa). Zvieratá boli následne rozdelené do 3 skupín, v závislosti 

od dĺžky prežívania od i.p. podania BrdU. Zvieratá v prvej skupine s krátkou dobou 

prežívania (n=36) na stanovenie proliferačnej aktivity vo výstelke CK miechy boli usmrtené 

po 2 hodinách od i.p. podania BrdU. Zvieratá so stredne dlhou dobou prežívania (n=36) na 

monitorovanie skorého osudu novovzniknutých buniek vo výstelke CK boli usmrtené po 2 

dňoch (embryá), resp. po 7. dňoch (mláďatá) od i.p. podania BrdU. Zvieratá s dlhou dobou 

prežívania (n=36) na určenie času vzniku ependýmových buniek boli usmrtené po troch 

mesiacoch od i.p. podania BrdU.

Narkotizované zvieratá boli transkardiálne prepláchnuté 4% paraformaldehydom. 

Extrahovaná lumbálna časť miechy bola narezaná na kryotóme na 40 μm hrubé  rezy. BrdU+

bunky sme vizualizovali pomocou štandardného imunohistochemického protokolu 

(monoklonálna primárna protilátka Rat-anti BrdU, AbD Serotec, 1:500; biotinylizovaná 

sekundárna protilátka, anti-rat IgG, Vector, 1:200; peroxidázou značený avidín-biotín 

komplex, Vector; DAB, Sigma).

Preparáty boli vyhodnotené použitím svetelnej mikroskopie v programoch obrazovej 

analýzy Promicra a Ellipse.  U každého zvieraťa sme vyhodnotili priemerný počet BrdU+ 

buniek vo výstelke CK na 1 rez (celkový počet rezov na 1 zviera n=28). V každej skupine (s 

krátkym, stredne dlhým a dlhým prežívaním) a v každom sledovanom intervale (E17-P36) 

boli použité údaje z 3 zvierat, z ktorých bol vypočítaný priemerný počet BrdU+ buniek na 1 

rez a smerodajná odchýlka.
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Výsledky a diskusia

Pri navrhovaní experimentu sme vychádzali z doteraz známych údajov o dobe vzniku 

ependýmových buniek v jednotlivých oddieloch CNS. U myši tento údaj osciluje medzi E14 

a E16 vo ventrikulárnej zóne mozgu [8] a miechy [11]. V tomto období dochádza ku redukcii 

matrixovej zóny a transformácii komorového systému. Britský výskumník Sturrock vo svojej 

elektrónovomikroskopickej práci popísal tzv. kyjakovité mikroklky, ktoré sa objavujú na 

povrchu buniek výstelky CK počas posledného dňa intrauterinného života myši. Tieto útvary 

sú charakteristické pre zrelé ependýmové bunky [12]. Ďalší autori obdobie „zrelosti“ 

ependýmových buniek posúvajú na 7. deň postnatálneho života u myši [8], či až na 2. mesiac 

postnatálneho života u mačky [13].

Analýzou údajov o počte BrdU+ buniek v ependýmovej výstelke zvierat, ktoré 

prežívali 3 mesiace od jednorazového i.p. podania BrdU sme zistili, že produkcia 

ependýmových buniek v lumbálnej časti miechy prebieha kontinuálne počas celého 

sledovaného obdobia vývinu jedinca (E17-P36), čiže v rozpätí viac ako 6 týždňov života (Tab.

1). Na druhej strane, výrazná väčšina ependýmových buniek vznikne v 2 vlnách, a to okolo 

E18 a v období medzi prvým a druhým postnatálnym týždňom. 

Tab. 1: Priemerný počet BrdU+ buniek vo výstelke centrálneho kanála na jeden rez v skupine s dlhou dobou 
prežívania (3 mesiace) od i.p. podania BrdU, SD – smerodajná odchýlka

vek zvieraťa E17 E18 E19 E20 E21 E22 P1 P8 P15 P22 P29 P36

priemerný počet 
BrdU+ buniek 2,6 11,1 6,2 2,5 0,8 1,5 0,9 6,7 4,1 1,0 2,6 1,2

SD 0,3 0,6 2,8 0,3 1,1 0,8 0,5 0,9 1,3 0,7 1,1 1,1

Prvá vlna vzniku ependýmových buniek pravdepodobne úzko súvisí s masívnou 

produkciu gliových buniek vo výstelke primitívneho lúmenu tesne pred jeho transformáciou 

na CK [14]. Po tomto období produkcia ependýmových buniek prudko klesá, pričom sa bunky 

radiálnej glie transformujú na astrocyty [11] a oligodendrocyty [15] a migrujú preč z výstelky 

CK. Druhá vlna vrcholiaca okolo 8. dňa postnatálneho života pravdepodobne súvisí 

s „dozrievaním“ CK a jeho výstelky. Po 2. týždni postnatálneho života totižto dochádza ku 

vymiznutiu posledných buniek RG z oblasti floor plate a roof plate a ku uzatvoreniu 

ependýmovej výstelky v týchto miestach [14].

Druhým cieľom našej práce bolo overenie hypotézy o postmitotickom charaktere 

ependýmových buniek [8]. Proliferačnú aktivitu buniek výstelky CK sme detekovali na 

skupine zvierat s krátkou dobou prežívania po i.p. podaní BrdU (Tab. 2). 
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Tab. 2: Priemerný počet BrdU+ buniek vo výstelke centrálneho kanála na jeden rez v skupine s krátkou dobou 
prežívania (2 hodiny) od i.p. podania BrdU, SD-smerodajná odchýlka

vek zvieraťa E17 E18 E19 E20 E21 E22 P1 P8 P15 P22 P29 P36

priemerný počet 
BrdU+ buniek 52,5 86,7 32,5 13,9 10,9 8,3 7,7 12,5 6,2 1,7 3,0 2,4

SD 4,6 1,7 2,0 3,0 0,8 0,4 1,5 1,2 1,5 0,7 0,9 0,5

Výsledky naznačujú, že napriek klesajúcej tendencii ependýmové bunky proliferujú aj 

na piaty týždeň postnatáleho života. Hoci sa v dospelosti nachádza proliferačná aktivita 

ependýmu len na hranici detekovateľnosti [9,10], na základe známych údajov môžeme 

konštatovať, že ependýmové bunky nie sú stopercentne postmitotické ani krátko po svojom 

vzniku (Tab.2) a ani v dospelosti [10].

Napriek svojmu nespornému významu nie sú procesy gliogenézy stále dostatočne 

preskúmané. Tento stav pravdepodobne zapríčinilo jednak odsúvanie glie do pozície 

podporných elementov v nervovom tkanive v minulosti a jednak fakt, že produkcia glie nie je 

striktne viazaná na matrixovú zónu, resp. výstelku CK [4,11,14,15]. Z tohto dôvodu sú BrdU+

bunky, ktoré vznikli v matrixovej zóne a migrovali do sivej alebo bielej hmoty maskované 

BrdU+ bunkami, ktoré v tom istom čase vznikli mimo matrixovej zóny.  Informácia o počte 

buniek, ktoré ostanú vo výstelke CK po prebehnutí bunkového cyklu môže mať veľký význam 

pri bližšom pochopení jednotlivých udalostí, ktoré sa odohrávajú v mieche pri završovaní 

vývinových procesov. Preto sme sa rozhodli sledovať osud BrdU+ buniek vo výstelke CK 

v období, keď predpokladáme, že už určite prebehol celý bunkový cyklus (Tab. 3).

Tab. 3.: Priemerný počet BrdU+ buniek vo výstelke centrálneho kanála na jeden rez v skupine so stredne dlhou 
dobou prežívania od i.p. podania BrdU, SD – smerodajná odchýlka

dĺžka prežívania 2 dni 7 dní
vek zvieraťa E17 E18 E19 E20 E21 E22 P1 P8 P15 P22 P29 P36

priemerný počet
BrdU+ buniek 47,8 48,7 33,4 13,6 6,4 5,1 2,2 13,7 7,6 2,6 2,7 3,6

SD 10,0 0,8 0,8 3,9 0,3 0,4 0,3 3,1 0,2 0,6 0,9 1,3

Vzťah medzi počtom proliferujúcich buniek vo výstelke CK, počtom buniek, ktoré 

krátkodobo zostávajú v tomto regióne a počtom ependýmových buniek, ktoré vznikli v danom 

období vyjadruje Obr. 1. Z grafu je zrejmé, že hodnoty všetkých troch skupín vzájomne 

korelujú. Výrazný rozdiel medzi počtom proliferujúcich buniek na E18 a BrdU+ buniek, ktoré 

sú vo výstelke CK prítomné aj o dva dni neskôr indikuje veľkú skupinu buniek, ktoré krátko 

po svojom vzniku opúšťajú ventrikulárnu zónu. Keďže v tomto období je už produkcia 

neurónov ukončená [4], pravdepodobne sa jedná o prekurzory oligodendrocytov a astrocytov.
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Obr. 1: Porovnanie priemerného počtu BrdU+ buniek vo výstelke CK na 1 rez v skupine s krátkym prežívaním 
(2 hodiny), so stredne dlhým prežívaním (2 dni, resp. 7 dní) a dlhým prežívaním (3 mesiace) od podania BrdU.

Podobne aj rozdiel medzi množstvom BrdU+ buniek, ktoré na E18 vznikli a sú vo 

výstelke CK detekovateľné aj o dva dni neskôr a množstvom BrdU+ buniek prítomných aj 

v dospelosti (ependýmové bunky) môže mať hneď dve možné vysvetlenia. Buď sa jedná 

o bunky, ktoré po svojom vzniku ostávajú určitú dobu vo výstelke CK a až neskôr migrujú 

preč, alebo sa jedná o nezrelé, mitoticky aktívne progenitorové bunky, v ktorých po každom 

delení klesne množstvo BrdU v DNA na polovicu, až kým jeho koncentrácia v x-tej generácii 

nerozriedi pod detekovateľnú hladinu. Z hodnôt uvedených v grafe preto vyplýva, že približne 

do tretieho týždňa postnatálneho života vzniká v CK významné množstvo progenitorových 

buniek, ktoré migrujú do periférie, keďže veľkosť lúmenu CK sa v priebehu ďalšieho vývinu 

výraznejšie nemení a výstelka CK sa redukuje na 1 vrstvu ependýmových buniek [11,13]. Od 

tretieho týždňa postnatálneho života až po koniec sledovaného obdobia je počet BrdU+

(proliferujúcich) buniek po 2 hodinách, BrdU+ buniek po 7 dňoch a BrdU+ (ependýmových) 

buniek po 3 mesiacoch približne rovnaký. Vzhľadom k tomu, že S-fáza rýchlo proliferujúcich 

neuroepitelových buniek trvá približne 4,8 hodiny a na úspešné dokončenie mitózy potrebuje 

bunka ďalších 90 minút [16], drvivá väčšina BrdU+ buniek sa v skupine zvierat s krátkou 

dobou prežívania ešte nestihla rozdeliť. Z toho vyplýva, že po P22 sa ependýmové bunky 

pravdepodobne delia asymetricky, pričom jedna dcérska bunka ostáva vo výstelke CK a druhá 

bunka migruje preč z ventrikulárnej zóny.
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Záver

Zistili sme, že ependýmové bunky v lumbálnej časti miechy vznikajú v dvoch vlnách, 

a to okolo E18 a medzi P8 a P15. Proliferácia, ako aj produkcia ependýmových buniek po 

tomto období klesá, no neutícha ani na konci sledovaného obdobia. Uvedené fakty 

nasvedčujú, že ependým predstavuje heterogénnu skupinu buniek s odlišným proliferačným 

potenciálom, a preto nie je vylúčené, že by v tejto oblasti mohli sídliť „pokojové“ NKB, 

podobne ako v neurogénnych oblastiach mozgu [10]. 
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Úvod a formulácia cieľa

Morfologický vzhľad endometria a prítomnosť mnohých proteínov v ňom sa menia 

počas biologického veku ženy [1]. Ešte výraznejšie zmeny vznikajú v jeho nenádorových 

a najmä nádorových zmenách [2, 3]. Patológ identifikáciou niektorých prognostických 

faktorov nádorového ochorenia uľahčuje klinickému lekárovi voľbu optimálnej liečby [3, 4].

Karcinóm endometria (CaE) maternice je zhubný nádor zo žľazových epitelových 

buniek endometria. Má rôzne histologické podtypy (endometrioidný, serózny, svetlobunkový, 

a i.) so špecifickým morfologickým vzhľadom [2, 5]. Početné epidemiologické [6, 7], klinické 

[8, 9], histopatologické [2, 5, 10] a molekulovo-genetické [11, 12, 13] štúdie poukazujú na 

odlišnú patogenézu pre 2 základné typy CaE, typ I (vzniká u žien v pre- a perimenopauze, pri 

hyperestrogenizme, má menej agresívny fenotyp) a typ II (vzniká najmä u žien v menopauze, 

bez hyperestrogenizmu, má agresívny fenotyp) [11, 12, 13, 14].

Zánik buniek sa v organizme uskutočňuje priebežne. Súvisí s neustálou prestavbou 

a regeneráciou tkanív, orgánov a organizmu ako celku. Zároveň sa tak organizmus chráni pred 

rizikom z buniek, ktoré už prekročili svoju životnosť alebo pre riziko ich malígnej premeny. 

B-bunkový CLL/lymfóm onkoproteín 2 (Bcl-2) [15] má molekulovú hmotnosťou 26 kDa 

[16]. Patrí do Bcl-2 proteínovej rodiny, ktorej členovia formujú hetero- alebo homodiméry a 
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pôsobia ako proti- alebo proapoptózové regulátory v širokej rozmanitosti aktivít buniek [16,

17]. Relatívna expresia rôznych proteínov rodiny Bcl-2 kontroluje senzitivitu buniek na 

apoptózové stimuly [15, 17]. Bcl-2 sa nachádza na vonkajšej strane membrány mitochodrií

[16, 18], jadra a na povrchu endoplazmového retikula [18]. Pôsobí proti póry tvoriacemu 

účinku Bax proteínu [17]. Hrá centrálnu rolu v inhibícii apoptózy [16, 19, 20], aj prevenciou 

zvýšenej permeability povrchu mitochondrií, ktorá by viedla k tvorbe voľných radikálov, 

úniku vápnika a cytochrómu C do cytozolu a k aktivácii kaspáz [16, 19, 20, 21]. Poruchu 

expresie Bcl-2 pôvodne opísali v B-bunkovom folikulovom lymfóme/leukémii [16, 18], ale

neskôr aj v rôznych tumoroch krvotvorných a nekrvotvorných tkanív [22, 23].

Proteín Bcl-2 tvorí normálne endometrium [24], asi pod hormonálnou kontrolou [25]. 

Jeho úloha v CaE je zväčša nejasná. CaE môže poslúžiť ako dobrý model na skúmanie úlohy 

Bcl-2 v nádoroch závislých od hormónov, nakoľko CaE vykazuje mnoho zmien indukovaných

hormónmi, v ktorých Bcl-2 môže hrať potenciálnu rolu [26]. Cieľom práce je hodnotiť

možnosti vzájomného vzťahu medzi morfologickým vzhľadom normálneho endometria, 

hyperplázie endometria a CaE, a medzi stupňom expresie Bcl-2  a klinickým nálezom.

Materiál a metódy

90 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave, r. 1993-2008) z materníc žien (hospitalizovaných na gynekologicko-

pôrodníckych klinikách LF UK v Bratislave) získané kyretovaním alebo hysterektómiou (pre 

krvácanie z maternice). Vo formalíne fixované, do parafínu zaliate a bežnou histologickou 

technikou spracované tkanivové vzorky, klasifikované svetelným mikroskopom, s normálnym 

proliferačným endometriom (PE, 15x) (od žien vo veku 26-45 rokov), jednoduchou (JH, 15x)

a atypickou komplexnou (AKH, 15x) (44-55 r.) hyperpláziou endometria (HE), 

endometrioidným (EC) stupňa histologického diferencovania buniek (grading) G1 (ECG1, 

15x) a G3 (ECG3, 15x) (31-61 r.) a svetlobunkovým (SvC, 15x) (60-86 r.) histologickým 

podtypom CaE sme vyšetrili imunohistochemicky (IHC) [27] na expresiu Bcl-2 v cytoplazme 

epitelových buniek endometria. Nepriamu trojstupňovú metódu s komplexom streptavidínu a 

biotínu [28] s chrenovou peroxidázou (ABC-Px) a s 3,3´-diaminobenzidínom (DAB) ako 

chromogénom [27] sme použili na vizualizovanie reakčného produktu. Postup IHC techniky 

vychádzal z návodu k použitiu detekčného kitu LSAB2TM [29]. 5 µm hrubé tkanivové rezy 

sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom roztoku obsahujúcom fosfátový pufor 

(PBS, pH 7,2) (10 min.). Na obnovenie antigénnosti formalínom fixovaných tkanív sme rezy 
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predinkubovali v 100 mM trihidrogénamínometánovom pufri (pH 8,9; 24 hod.), potom 

prebehlo obnovenie antigénnosti v mikrovlnnej rúre (700 W, 96° C) (3 x 5 min.). Rezy sme 

premyli 10 mM PBS (pH 7,2; 5 min.) a aktivitu endogénnej peroxidázy blokovali 0,3% H2O2 

(30 min.). Primárnu monoklonovú myšiu protilátku proti Bcl-2 sme riedili s PBS v pomere 1 :

50 a následne rezy inkubovali (v chladničke, 24 hod.) Po prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 

min.) sme rezy inkubovali so sekundárnou biotínylovanou protimyšou protilátkou (pri izbovej 

teplote, 30 min.). Po prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 min.) sme lokalizáciu protilátky 

detegovali vyvolaním reakčného produktu DAB v H2O2 (5 min.). Všetky inkubácie prebiehali 

vo vlhkej komôrke Petriho misky. Po premytí rezov destilovanou H2O sme rezy (jadrá) 

dofarbili Mayerovým hematoxylínom (H) (2 sek.), montovali do entelanu a prikryli krycím 

sklom. Protilátky a chemikálie boli od firmy DakoCytomation, Glostrup, Denmark [29]. 

Reakcie protilátky (intezitu) sme hodnotili svetelným mikroskopom (Nikon Eclipse 

E400, Tokyo, Japonsko) semikvantitatívne ako: „-“ negatívne, „+/-“ nepravidelne slabo 

pozitívne, „+“ pravidelne slabo, „++“ stredne silne, „+++“ silne pozitívne. Za špecifickú sme 

považovali iba reakciu cytoplazmy buniek. Tkanivové rezy inkubované s obyčajným pufrom

namiesto primárnej protilátky a sekundárnej protilátky sme mali ako negatívnu kontrolu.

Použité postupy (výber materiálu do súboru) zodpovedali národným a medzinárodným 

etickým štandardom (Helsinská deklarácia z r. 1964, posledná revízia z r. 2002).

Výsledky

Výsledky hodnotenia expresie proteínu Bcl-2 sú zhrnuté v tabuľke 1. Expresia Bcl-2 

bola vysoká v PE (obr. 1) a v JH, ale postupne klesala v AKH (obr. 2) a ďalej so stupňom 

histologickej diferenciácie EC (typ I CaE – s menej agresívnym fenotypom) (obr. 3). V SvC 

(typ II CaE – s agresívnym fenotypom) expresia Bcl-2 bola najnižšia a korelovala s horším 

klinickým priebehom nádorovej choroby.

Obr. 1-3: Pravidelne stredne silná expresia Bcl-2 (červenohnedo, šípka) v PE (obr. 1) a v AKH (obr. 2). 
Nepravidelne slabá expresia Bcl-2 v ECG3 (typ I CaE) (obr. 3). Monoklonová myšia protilátka proti Bcl-2, 
ABC-Px, dofarbené H, originálne zväčšenie 250x (obr. 1), 180x (obr. 2), 300x (obr. 3).

1 2 3
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Tab. 1: Prehľad reakcií protilátky proti ľudskému Bcl-2 s cytoplazmou epitelových buniek žliaz endometria ľudí. 

Stav endometria Reakcia protilátky proti Bcl-2

Normálne proliferačné endometrium ++
Hyperplázia endometria, jednoduchá ++ až +++
Hyperplázia endometria, komplexná, s atypiami buniek (atypická) ++ až +
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G1 (typ I) +
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G3 (typ I) +/-
Karcinóm endometria, svetlobunkový podtyp (typ II) +/- až -

Reakcia:  negatívna, / nepravidelne slabo pozitívna,  pravidelne slabo,  stredne silne,  silne pozitívna.

Diskusia

Výsledky práce, ktorá je prvá tohto charakteru na Slovensku, ukazujú dobrú koreláciu 

expresie proteínu Bcl-2 s histologickým podtypom aj typom CaE a sú v zhode s inými 

publikovanými prácami, ktoré hodnotili validitu tohto znaku. Dynamická premena endometria 

vyplýva z jemnej rovnováhy proliferovania a apoptózy špecifických subpopulácií buniek žliaz

a strómy, ktorú asi modulujú steroidové hormóny [26, 30], asi prostredníctvom komplexnej 

siete inhibítorov a iniciátorov [25]. Štiepenie dvojvláknovej DNA, charakteristické pre 

apoptózu vidno v neskorom SE, menštruačnom do včasného PE [26, 30]. Progesterón inhibuje

gén inhibítora apoptózy BCL2 a môže tiež podporovať apoptózu aktivovaním génu indukcie 

apoptózy BAK [1, 31]. Expresia Bcl-2 klesá v normálnom endometriu od PE k SE [24]. 

Vysoká expresia Bcl-2 pretrváva v JH [24, 32, 33], ale postupne klesá v atypickej HE [32, 33] 

a v klesajúcej histologickej diferenciácii EC [26, 32, 33, 34, 35]. Táto zmena korešponduje s 

našimi zisteniami, expresia Bcl-2 v JH sa zásadne neodlišovala od expresie Bcl-2 v PE a 

postupne klesala cez AKH, ECG1 k ECG3. Morsi et al. [24] zistili vysokú expresiu Bcl-2 

a antigénu Ki-67 združeného s proliferáciou buniek v PE, pokles expresie Bcl-2 a Ki-67 v SE, 

vzostup expresie Bcl-2 a Ki-67 v komplexnej HE. V CaE zistili vzostup expresie Ki-67 so 

stupňom histologickej diferenciácie EC, ale expresia Bcl-2 bola slabá [24, 32, 33, 34] a iba 

v stupni G1 karcinómu [24, 32]. Ich nálezy našli podporu v našich výsledkoch, s tým 

rozdielom, že v AKH došlo k poklesu expresie Bcl-2 a minimálnu expresiu Bcl-2 sme našli aj 

v ECG3. K blízkym záverom dospeli tiež iní [35], ktorí okrem toho tvrdia, že pokles expresie 

Bcl-2 sledovaný rastom expresie nádorového proteínu p53 je v súlade so zhoršením 

histologickej diferenciácie CaE [26, 34]. Výpadok expresie Bcl-2 súvisí aj s inými prejavmi 

zlej prognózy CaE vrátane agresívnych typov buniek [34], neprítomnosťou receptora pre 

estrogén [35] a progesterón [26, 35], inváziou do myometria [34], zvýšeného FIGO 

(International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) štádia [26, 34] a s 

pravdepodobnosťou vzniku metastáz do lymfatických uzlín alebo recidívy choroby [26, 34]. 
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Tieto zistenia korešpondujú s našimi výsledkami, ktoré poukazujú na pokles expresie Bcl-2 

v ECG3 a v SvC.

Záver

Vysoká expresia Bcl-2 sa nachádza v PE a pretrváva v HE. V CaE dochádza k poklesu 

expresie Bcl-2, pričom stupeň expresie Bcl-2 v EC (typ I CaE) je nepriamo úmerný jeho 

stupňu histologického diferencovania. V SvC (typ II CaE) dochádza k nepravidelne slabej až 

žiadnej expresii Bcl-2, čo koreluje s horším klinickým správaním sa tumoru. Hodnotenie 

expresie Bcl-2 pomocou imunohistochémie by mohlo byť dôležitým prognostickým faktorom 

použiteľným pre klinickú prax, s dopadom na liečbu žien s CaE.
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Úvod a formulácia cieľa

Karcinóm endometria (CaE) maternice je najčastejšia invázna neoplázia ženského 

pohlavného traktu, v USA ide o 4. a celosvetovo 5. najčastejší karcinóm u žien. Jeho výskyt 

má stúpajúci trend [1]. Na Slovensku vzrástol za posledných 20 rokov minulého storočia 

počet ročne diagnostikovaných prípadov takmer o 1/3. Na CaE ochorie na Slovensku 

každoročne približne 700 žien, pričom asi 200 z nich ochoreniu podľahne [2, 3, 4].

CaE je zhubný nádor zo žľazových buniek endometria. Má rôzne histologické podtypy 

(endometrioidný, serózny, svetlobunkový a i.) so špecifickým morfologickým vzhľadom [5,

6]. Početné epidemiologické [1, 3], klinické [4, 7], histopatologické [5, 6, 8] a molekulovo-

biologické a genetické [9, 10, 11, 12] štúdie poukazujú na odlišnú patogenézu pre 2 základné 

typy CaE, typ I (u žien v pre- a perimenopauze, pri hyperestrogenizme, s menej agresívnym 

fenotypom) a typ II (najmä v menopauze, bez hyperestrogenizmu, s agresívnym fenotypom) 

[9, 11, 12, 13, 14]. Imunohistochemická (IHC) analýza [15] je niekedy jedným z 

rozhodujúcich faktorov stanovenia diagnózy [16]. Patológ identifikáciou niektorých faktorov 

prognózy nádorovej choroby uľahčuje klinickému lekárovi voľbu optimálnej liečby [17, 18].

Homológ 2 vírusového onkoproteínu v-erb-b2 erytroblastovej leukémie (ErbB2, C-

erbB-2, HER-2/neu, p185erb-2) [19] má molekulovú hmotnosť 185 kDa. C-erbB-2 je 
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transmembránový glykoproteín s vnútornou tyrozínovokinázovou aktivitou [20]. Patrí do 

skupiny receptorov pre faktor rastu epidermy (EGFR, HER family – HER1-4) [21, 22], medzi 

proteíny protoonkogénov, ktoré majú funkciu normálnych faktorov rastu, receptorov faktorov 

rastu a cytoplazmových druhých poslov [23, 24]. Aktivovanie C-erbB-2 (mono- aj hetero-

dimerizáciou) spúšťa vnútrobunkové signálne udalosti, ktoré sú kľúčové pre rast, 

diferenciáciu a prežitie buniek [21, 23]. Tieto protoonkogény sa menia mutáciou na onkogény, 

kódujúce chybné receptory, ktoré dimerizujú a stimulujú bunku k deleniu za všetkých 

okolností, aj keď to nie je pre ňu vhodné [24]. U ľudí je zvýšená aktivita C-erbB-2 častejšie 

výsledkom amplifikácie protoonkogénu [21]. Zvýšená aktivita C-erbB-2 môže viesť k vzniku 

zhubných nádorov [24]. Normálne sa C-erbB-2 v bunke tvorí v nízkej hladine [25]. Zvýšenú

expresiu C-erbB-2 opisujú v niektorých karcinómoch ľudí, napr. v karcinóme mliečnej žľazy, 

vaječníka [23], hrubého čreva a rekta, pľúc, žalúdka [26], endometria [25, 27, 28], močového 

mechúra [29]. Jeho prítomnosť poukazuje na agresívnejší fenotyp karcinómu [23].

Cieľom práce je hodnotiť možnosti vzájomného vzťahu medzi morfologickým 

vzhľadom normálneho endometria a CaE, a medzi stupňom expresie proteínu C-erbB-2.

Materiál a metódy

90 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave, r. 1994-2007) z materníc žien (hospitalizovaných na gynekologicko-

pôrodníckych klinikách LF UK v Bratislave) získané kyretovaním alebo hysterektómiou (pre 

krvácanie z maternice). Vo formalíne fixované, do parafínu zaliate a bežnou histologickou 

technikou spracované tkanivové vzorky, klasifikované svetelným mikroskopom, s normálnym 

proliferačným (PE, 15x) a sekrečným (SE, 15x) (od žien vo veku 26-45 rokov) endometriom, 

endometrioidným (EC) stupňa histologického diferencovania (grading) G1 (ECG1, 15x) a G3 

(ECG3, 15x) (31-61 r.), seróznym (SC, 15x) (39-86 r.) a svetlobunkovým (SvC, 15x) (60-86 

r.) histologickým podtypom CaE sme vyšetrili IHC [15, 16] na expresiu C-erbB-2 v bunkovej 

membráne epitelových buniek endometria. Trojstupňovú metódu s komplexom streptavidínu a 

biotínu [30, 31] s chrenovou peroxidázou (ABC-Px) a s 3,3´-diaminobenzidínom (DAB) ako 

chromogénom [15, 16] sme použili na vizualizovanie reakčného produktu. Postup IHC 

techniky vychádzal z návodu k použitiu detekčného kitu LSAB2TM [32].

5 µm hrubé tkanivové rezy sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom 

roztoku obsahujúcom fosfátový pufor (PBS, pH 7,2) (10 min.). Na obnovenie antigénnosti 

formalínom fixovaných tkanív sme rezy predinkubovali v 0,1 mM citrátovom tlmivom 
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roztoku (pH 6,2; 30 min.), potom prebehlo obnovenie antigénnosti v mikrovlnnej rúre (700 

W, 96°C) (3 x 5 min.). Rezy sme premyli 10 mM PBS (pH 7,2; 5 min.) a aktivitu endogénnej 

peroxidázy blokovali 0,3% H2O2 (30 min.). Primárnu polyklonovú králičiu protilátku proti C-

erbB-2 sme riedili s PBS v pomere 1 : 150 a následne rezy inkubovali (60 min.). Po 

prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 min.) sme rezy inkubovali so sekundárnou biotínylovanou 

protikráličou protilátkou (30 min.). Po prepláchnutí rezov v PBS (3 x 5 min.) sme lokalizáciu 

protilátky detegovali vyvolaním reakčného produktu DAB v H2O2 (5 min.). Inkubácie 

prebiehali pri izbovej teplote vo vlhkej komôrke. Po premytí rezov destilovanou H2O sme 

rezy (jadrá) dofarbili Mayerovým hematoxylínom (H) (2 sek.), prikryli entelanom a krycím 

sklom. Protilátky a chemikálie boli od firmy DakoCytomation, Glostrup, Denmark [32]. 

Reakcie protilátky (intenzitu) sme hodnotili svetelným mikroskopom (Nikon Eclipse 

E400, Tokyo, Japonsko) semikvantitatívne ako: „-“ negatívne, „+/-“ nepravidelne slabo 

pozitívne, „+“ pravidelne slabo, „++“ stredne silne, „+++“ silne pozitívne. Za špecifickú sme 

považovali iba reakciu bunkovej membrány buniek. Tkanivové rezy inkubované s obyčajným 

pufrom miesto primárnej protilátky a sekundárnej protilátky sme mali ako negatívnu kontrolu.

Použité postupy (výber materiálu do súboru) zodpovedali národným a medzinárodným 

etickým štandardom (Helsinská deklarácia z roku 1964, posledná revízia z roku 2002) [33].

Výsledky

Výsledky hodnotenia expresie C-erbB-2 sú zhrnuté v tabuľke 1. Expresia C-erbB-2 

bola nízka v PE a v SE. V CaE expresia C-erbB-2 mierne stúpala so stupňom histologického 

diferencovania EC (typ I CaE – s menej agresívnym fenotypom) (obr. 1) k SC (typ II CaE –

s agresívnym fenotypom) (obr. 2). Najvyšší vzostup expresie C-erbB-2 nastal v SvC (typ II 

CaE) (obr. 3) a koreloval s horším klinickým priebehom nádorovej choroby.

Obr. 1-3: Pravidelne slabá expresia C-erbB-2 v ECG1 (typ I CaE) (šípka) (obr. 1). Pravidelne slabá až stredne 
silná expresia C-erbB-2 v SC (typ II CaE) (červenohnedo, šípka) (obr. 2). Detekcia C-erbB-2 v SvC (typ II CaE) 
(červenohnedo, šípka) (obr. 3). Polyklonová králičia protilátka proti C-erbB-2, ABC-Px, dofarbené H, originálne
zväčšenie 100x (obr. 1 a 3), 150x (obr. 2).

1 2 3
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Tab. 1: Prehľad reakcií protilátky proti C-erbB-2 s bunkovou membránou epitelových buniek endometria ľudí 
(Reakcia:  negatívna, / nepravidelne slabo pozitívna,  pravidelne slabo pozitívna,  stredne silne pozitívna.

Stav endometria
Reakcia protilátky proti

C-erbB-2
Normálne proliferačné endometrium +/-
Normálne sekrečné endometrium +/- až -
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G1 (typ I) +
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G3 (typ I) + až ++
Karcinóm endometria, serózny podtyp (typ II) + až ++
Karcinóm endometria, svetlobunkový podtyp (typ II) ++

Diskusia

Naše výsledky ukazujú dobrú koreláciu expresie proteínu C-erbB-2 s histologickým 

stavom normálneho endometria a histologickým podtypom aj typom CaE a sú v zhode s inými 

publikovanými prácami, ktoré hodnotili validitu tohto znaku. Podľa našich znalostí, toto je 

prvá práca, ktorá hodnotila expresiu C-erbB-2 v endometriu žien žijúcich na Slovensku.

HER-2/neu v endometriu sa normálne tvorí v malom množstve počas menštruačného 

cyklu endometria [34]. Tieto zistenia sú zhodné s našili výsledkami, v ktorých expresia C-

erbB-2 v PE a SE bola nízka a vzájomne sa zásadne neodlišovala. Rolitsky et al. [34] zistili 

v 20 – 40% CaE zosilnenie génu a zvýšenú expresiu HER-2/neu a jeho signifikantnú súvislosť 

so zníženým diferencovaním nádoru, s agresívnym (najmä svetlobunkovým) typom buniek, so 

zvýšenou hĺbkou invázie do myometria a s pokročilým klinickým štádiom nádorovej choroby. 

K podobným záverom dospeli aj Czerwenka et al. [35], ktorí hoci nezistili koreláciu medzi 

amplifikáciou a zvýšenou expresiou C-erbB-2 a prežívaním postihnutých žien, tvrdia, že 

vysoká amplifikácia C-erbB-2 môže identifikovať agresívne podtypy CaE, zahrňujúc inváziu 

do krvných a lymfatických ciev a zlú bunkovú diferenciáciu. Tieto nálezy našli podporu 

v našich výsledkoch, ktoré ukázali v CaE vzostup expresie C-erbB-2, a najvyššiu mieru 

expresie v ECG3, v SC a v SvC, pričom v SvC bola miera expresie C-erbB-2 najvýraznejšia. 

Hetzel et al. [36] a Backe et al. [37] opisujú HER-2/neu ako hlavný znak prognózy pri CaE.

Záver

Expresia C-erbB-2 je nízka v PE s minimálnym poklesom v SE. V CaE dochádza k 

vzostupu expresie C-erbB-2, pričom stupeň expresie C-erbB-2 v EC (typ I CaE) je priamo 

úmerný jeho stupňu histologického diferencovania. Najvyššia miera expresie C-erbB-2 súvisí 

s agresívnym (najmä SvC, menej SC) fenotypom (typ II) CaE, čo koreluje s horším klinickým 

správaním sa tumoru. Hodnotenie expresie C-erbB-2 pomocou IHC by mohlo byť dôležitým 

faktorom použiteľným pre klinickú prax, s dopadom na liečbu žien s CaE a jeho prognózu.
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Úvod a formulace cíle

Haploidní samčí gametofyt, jeden z partnerů při pohlavním rozmnožovaní semenných 

rostlin, hraje klíčovou roli při zajišťování plodnosti rostlin a tím i produkce kulturních plodin. 

Schopnost kontrolovat a posléze ovlivňovat tento proces může být velmi efektivním

šlechtitelským nástrojem. Cílené vytváření pylově sterilních rostlin, je stále důležitým 

nástrojem při produkci heterózního osiva. Naše znalosti regulačních mechanismů vedoucích

k zahájení gametofytického vývojového programu a zajišťujících jeho bezchybný průběh na 

úrovni buněčné diferenciace jsou však velice omezené.

Cílem práce je přispět k odhalení regulačních mechanismů tím, že byly popsány a 

experimentálně potvrzeny sekvenční motivy (cis-elementy), s předpokládanou regulační 

funkcí v promotorech vybraných pylových genů. K tomu slouží propojení bioinformatických 

přístupů s metodami molekulární biologie.

Materiál a metody

Pro bioinformatické analýzy byly vybrány větší genové rodiny (nad 40 členů) 

vykazující gametofytický expresní profil u řady svých členů. Tyto byly zajišťovány in silico

re-analýzou transkriptomických dat [8]. Promotorové oblasti gametofyticky aktivních genů, 

byly podrobeny analýzám pro výskyt nadprůměrně zastoupených krátkých sekvenčních 

motivů. Kandidátské sekvence byly hledány pomocí dostupných bioinformatických nástrojů: 

MEME&MAST [2], MOTIF SAMPLER [9], YMF3.0 [13], IMPROBIZER 2.0 [12]. V 

průběhu prováděných analýzách byly zkoumané promotorové sekvence extrahovány ze 

skupin kandidátských genů a byly testovány proti negativním kontrolám zahrnujícím skupiny 

sporofytických genů a náhodně vybrané soubory. 
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Předpokládané regulační motivy byly podrobeny funkční analýze. Zvolené geny 

obsahující cis-elementy byly amplifikovány pomocí PCR a získané fragmenty byly klonovány 

do GATEWAY-kompatibilního vektoru dTOPO/pENTR, za vzniku příslušného vstupního 

klonu, a následně do binárního vektoru pKGWFS7,0 obsahujícího markerové geny kódující 

GUS a GFP. Provedené klonovaní a transformace byly ověřeny sekvenací. Ověřené vektory 

byly použity k transformaci květů Arabidopsis thaliana. V potvrzených transformantech byl 

sledován expresní profil markerového genu GUS.

Výsledky a diskuse 

Na základě analýz in silico byly nalezené motivy rané (AAACCCT a TGGGCY) a 

pozdní (AGAAA a GTGA). Přiklad výskytu některých motivů a zároveň grafického výstupu 

jednoho z použitých bioinformatických nástrojů je znázorněn na obrázku 1 (Obr. 1).

Obr. 1: Improbizer identifikuje motivy v sekvenci DNA nebo RNA o vysoké frekvenci na základě algoritmu 
EM. V 1kb pylových promotorech byly selektované 3 motivy (na obrázku zobrazeny různými barvami).  
TATTGGTTGGTGAA-černá, TTTGGGCCTA-modra, AAAGGAGAAGAA-červená

Následně zvolené cis-elementy byly testovány prostřednictvím známých databází

regulačních sekvencí, se zvláštním důrazem na databáze rostlinné (PLACE) (Tab. 1) [6]. Pro 

každý motiv bylo vybráno několik modelových genů, v jejichž  promotorech se vyskytovaly, 

a exprese markerových genů řízená zkoumanými promotory je postupně ověřována in planta

(Obr. 2).
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Tab. 1: Informace o motivech nalezených v rostlinné databázi.

MOTIV VÝSLEDEK PLACE

TGGGCY Pravděpodobně se vyskytuje v meristematických motivech, tento motiv je podobný 
motivu (T/GGTCCCAT), který byl nalezen v promotorech genů auxinu

AGAAA
Motiv zodpovědný za aktivace pylově specifického genu lat 52 u rajčat; nalezen v 
poloze od -60 do -52, AGAAA a TCCACCATA jsou nezbytné k expresi pylově 
specifických genů

GTGA
Motiv nalezen v promotorech pozdních genů tabáku

Obr. 2: Pozice motivů v promotorech zkoumaných genů.

Mezi známé popsané pylové cis-elementy patří GTGG a GTGA, opakovaně nalézané 

v promotorech genů lat (Lycopersicon esculentum) [4, 7], chi-A (Petunia hybrida) [13, 7], 

Zm13 (Zea mays) [5, 7], TUA1 (Arabidopsis thaliana) [3] a Npg1 (Nicotina tabacum) [10, 7]. 

Další regulační motivy AGAAA a TCCACCATA byly popsány v promotoru genu lat 52, 

který hraje důležitou roli ve vývoji pylu [7]. Známá je i funkce motivu AAATGA 

izolovaného z promotorů pozdních gametofytických genů z Brassica napus – Bp10 [1] a 

Nicotina tabacum – np303 a Arabidopsis thaliana [14, 7]. 

Závěr 

V rámci prezentovaného projektu byly identifikovány cis-elementy s předpokládanou 

regulační funkcí v promotorech vybraných pylových genů. Tyto motivy jsou nyní funkčně 

charakterizovány.
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900800700600500200 300 400100
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Úvod a formulácia cieľa

Teluričitany sa do bunky dostávajú prostredníctvom fosfátového transportného 

systému. Bunky E. coli, ktoré sú senzitívne na teluričitany, strácajú transmembránový 

protónový gradient a taktiež sa znižuje množstvo ATP v bunke. Pri rezistentnom type 

mikroorganizmu je teluričitan v bunke redukovaný na elementárny telúr, ktorý je ukladaný vo 

forme čiernych kryštálov pozdĺž cytoplazmatickej membrány, preto majú bunky typické šedo-

čierne sfarbenie. Gén terC kóduje transmembránový proteín (v jeho štruktúre sa nachádza 9 

vysoko hydrofóbnych úsekov), TerC proteín hrá s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodujúcu 

úlohu v teluričitanovej rezistencii. 

V našich laboratóriách bol objavený ter operón na veľkom konjugatívnom plazmide 

pTE53, ktorý bol vyizolovaný z uropatogénneho kmeňa E. coli KL53. Časť operónu 

obsahujúca úplnu rezistenciu bola naklonovaná in vitro do plazmidu pLK18. Tvoria ho gény 

terB terC terD a terE. [1, 2]

Cieľom práce je overiť biologickú funkciu TerC proteínu exprimovaného v E. coli s 

pridaným His-tagom na N-konci proteínu. Na overenie biologickej funkcie exprimovaného 

TerC proteínu sme využili dvojplazmidový systém.

Materiál a metódy

Zo zbierky KMB sme použili nasledovné konštrukty: 

DV133 E. coli MC4100 obsahuje plazmid pLK18 (terB,C,D,E gény v pACYC184).

pET28C = expresný vektor pET28 s naklonovaným terC génom [3]. 

pACYC184∆C = gény terB, terD a terE a ∆terC  naklonované do pACYC184 [4] 

PCR primery použité na amplifikáciu terC génu: 

pETCF CGG GAT CCA TGG TTT CCA CAC ACA TCG G

pETCR CGG AAT TCT CAG CTC CCC TTT TCC TCA G
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PCR reakcia obsahovala 1krát koncentrovaný reakčný pufor pre Taq DNA 

polymerázu, 2 pmol.μl-1 priméry, 1 U Taq polymerázy, 2,5 mmol.l-1 dNTP a 50 až 100 ng 

DNA templátu. 

PCR amplifikácia prebiehala v termocykléri Gene Amp® PCR System 9700 od firmy 

Applied Biosystems nastavenom na program DV2.2, s 29 cyklami: 30 s denaturácia pri 90 °C, 

45 s anelácia pri 55 °C a 2 min polymerizácia pri 72 °C.

Komplementačný test: Do buniek E. coli BL21, ktoré obsahujú IPTG kontrolovanú T7 

polymerázu, sme natransfromovali plazmid pET28C, ktorý nesie gén terC pod kontrolou T7 

promótra s His-tagom na N-konci TerC proteínu. Takto vznikli bunky DV132. Do týchto sme 

natransformovali plazmid pACYC184∆C (s deléciou v terC géne) za vzniku buniek DV134, 

ktoré sme selektovali okrem antibiotikových rezistencií aj na K2TeO3. 

Postupne sme zvyšovali koncentráciu teluričitanu 0,1, 0,5, 1 a 5 mmol.l-1. Určili sme 

tak minimálnu inhibičnú koncentráciu (MIC) pre kmeň DV134.

Prítomnosť oboch foriem terC génu v DV134 sme dokázali PCR analýzou.

Výsledky a diskusia

PCR analýza prítomnosti plazmidov:

       1.      2.     3.    4.     5.

     
Obr. 1: Analýza prítomnosti plazmidov pET28c a PACYC184∆C v bunkách DV134 prostredníctvom PCR 
reakcie. 1% agarózový gél, vizualizácia DNA  –  etídium bromid.
1. dráha – negatívna kontrola, 2. dráha – pozitívna kontrola s plazmidom pLK18, 3. dráha –plazmidy izolované 
z buniek DV134.18, 4. dráha – plazmidy izolované z buniek DV134.56, 5. dráha – ladder (GeneRuler Express 
DNA Ladder (Fermentas)).

V PCR sa amplifikovali dva produkty – gén terC (1057bp), čo je dôkaz prítomnosti 

natívneho terC génu v pET28C a deletovanej formy ∆terC génu (860 bp), na plazmide 

pACYC184∆C.

1057bp
860bp
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Overenie biologickej funkcie TerC proteínu: Biologickú funkciu TerC proteínu s His-

tagom na N-konci sme dokázali po indukcii expresie terC génu v hostiteľských bunkách 

E. coli BL21-C-C pomocou IPTG ich vysiatím na LB pôdu s IPTG, teluričitanom 

draselným a vhodnými antibiotikami – chloramfenikolom (Cm) a kanamycínom (Kn). Na 

analýzu sme použili niekoľko typov pevných LB pôd, ktoré sa líšili koncetráciou použitého 

toxického teluričitanu draselného na určenie MIC – minimum inhibitory concentration.

Tab. 1: Rast E. coli buniek na K2TeO3 (obr. 2)

koncentrácia 0,1mmol. l na -1 0,5 1 5

Počet kolonií 100 70 2 1

Stanovená MIC pre DV134 je rovnaká ako v prípade parentálneho kmeňa KL53 aj 

laboratórneho kmeňa DV133, ktorý sme použili ako porovnávací štandard.

Obr. 2: Rast baktérií E. coli na selektívnom médiu

Záver

Nami pripravený konštrukt DV134 (Obr. 3) má rovnakú inhibičnú koncentráciu ako 

pôvodný kmeň KL53 aj kmeň DV133, čo dokazuje, že exprimovaná forma TerC s His-tagom 

na N-konci si zachová svoju biologickú funkciu. 

Takéto bunky sú schopné redukovať teluričitan na telúr a dajú sa použiť na štúdium 

mechanizmu tejto redukcie.
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Obr. 3: Konštrukcia DV134 (Escherichia coli BL21 transformované plazmidmi pACYC184deltaC a pET28C)
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Úvod a formulácia cieľa

Spoločenstvá muškovitých majú pri súčasnom stupni poznania významnú informačnú 

hodnotu o charaktere tečúcich vôd. Muškovité boli predmetom viacerých štúdií. Väčšina 

doteraz publikovaných informácií o muškovitých Slovenského raja sú uvedené vo 

všeobecnejších súvislostiach v dipterologickej literatúre. Jedlička [1] stanovil 5 faunistických 

zoskupení v jednotlivých krajinných celkoch Slovenska. V horskom zoskupení (do 1200 m 

.n.m.), kam radíme aj územie Slovenského raja, zistil 21 druhov. V rieke Belej zistil Jedlička 

[2] 15 druhov muškovitých, typických pre horské a vysokohorské polohy. Na území 

Slovenského raja uvádza Jedlička 10 druhov muškovitých [3]. V Národnom parku Poloniny 

bolo zistených 12 druhov muškovitých [4]. Práca Illéšovej a Halgoša [5] sa týka spoločenstiev 

muškovitých horného úseku rieky Hron. Na 4 lokalitách zistili autori 16 druhov z čeľade 

Simuliidae. Stloukalová a Jedlička [6] udávajú z územia Slovenského raja 9 druhov 

muškovitých.

Cieľom našej práce bolo zistiť druhové zloženie spoločenstiev muškovitých na 

vybraných tokoch územia Slovenského raja a zistené výsledky porovnať s doterajšími 

poznatkami o faune muškovitých uvedeného územia.

Materiál a metódy

Opis sledovanej lokality

Slovenský raj je horským krajinným podcelkom v Spišsko-gemerskom krase. Na 

severe je ohraničený Hornádskou kotlinou, na východe a juhu Volovskými vrchmi, na 

juhozápade Stolickými vrchmi a Muránskou planinou a na západe Nízkymi Tatrami. Tvoria 

ho plošinaté vrchy s nadmorskou výškou 800 – 1 200 m, rozčlenené hlbokými dolinami 

prítokov Hornádu a Hnilca.

Doliny Slovenského raja majú ráz kaňonov, úzkych tiesňav s častými riečnymi skokmi 
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a vodopádmi. Z podzemných krasových foriem sú vyvinuté početné jaskyne (Medvedia 

jaskyňa, Zlatá diera, Čertova jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa a i.). Osobitosťou 

Slovenského raja je krasová hydrológia – sústava podzemných tokov pretekajúcich puklinami, 

dutinami a jaskyňovými priestormi. Typické pre toto územie sú časté vývery krasových 

podzemných vôd (vyvieračky). Hydrologicky Slovenský raj patrí k povodiu Hornádu.

Materiál a metódy

Materiál preimaginálnych štádií muškovitých bol získavaný individuálnym zberom na 

23 lokalitách na území Slovenského raja,  v priebehu rokov 2006 - 2008. Jedná sa 

o nasledujúce lokality: 1. Zubrovica nad Telgartom, 2. Hron pred telgartom, 3. Hnilec pri 

Pustom poli, 4. Hnilec pri Vernári, 5. Hnilec pri Dobšinskej ľad. jaskyni, 6. Hnilec v NPR 

Stratená, 7. prítok Hnilca pri Dobš. ľad. jaskyni, 8. Občasný prameň v NPR Stratená, 9. 

Zejmar v Zejmarskej rokline, 10. pramenný tok pod vrchom Kopanec, 11. pramenný tok nad 

nádržou, 12. Veľká Biela voda pri štvrtockej píle, 13. Veľká Biela voda pred sútokom 

s Hornádom, 14. Vernársky potok pod Vernárom, 15. potok nad nádržou Blajzloch, 16. Sokol 

v Kamenných vrátach, 17. potok v Stredných pieckach, 18. potok v Suchej Belej, 19. Hornád 

pri Podlesku, 20. Hornád pri Smižanoch, 21. Hornád pod Spišskou Novou Vsou, 22. potok pri 

Lesnici Čingove, 23. potok pri Mlynkoch.

Materiál muškovitých sme odoberali tri razy do roka na jednotlivých typoch 

mikrohabitatov (kamene, konáre, makrovegetácia), ukladaný do 96 % benzínalkoholu, neskôr 

bol prevedený do 70 % benzínalkoholu. Z časti materiálu sme zhotovili trvalé mikroskopické 

preparáty po odvodnení častí s determinačnými znakmi (časti hlavovej kapsuly, kutikulárne 

základy respiračných filamentov, análna prísavka) vo vodnom roztoku fenolu (v pomere 9:1 

fenol/voda) a ich zaliati do kanadského balzamu. Preimaginálne štádiá muškovitých sme 

určovali pomocou stereomikroskopu a mikroskopu do najnižších taxonomických úrovní, 

s použitím determinačnej literatúry [7, 8].

Výsledky a diskusia

Na území NP Slovenský raj sme našim výskumom zistili celkovo 23 druhov 

muškovitých (tab. 1). Literárne údaje pre túto oblasť uvádzajú 10, prípadne 9 druhov [3, 6]. 

Trinásť druhov sú nové nálezy pre faunu muškovitých Slovenského raja. Konkrétne sa jedná 

o nasledovné druhy: Prosimulium tomosvaryi Enderlein, 1921, Twinia hydroides Novák, 

1956, Simulium aureum Fries, 1824, Simulium bertrandi (Grenier et Dorier, 1959), Simulium 
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Tab. 1: Zoznam druhov muškovitých územia NP Slovenský raj s vyznačením miesta výskytu (2006 – 2008)
L

ok
al

it
y

2 ● ● ● ●

2 ●

2 ● ● ● ● ●

2 ● ● ● ● ● ● ● ●

1 ● ● ● ●

1 ● ●

1 ● ●

1 ● ● ●

1 ● ●

1 ● ● ● ● ●

1 ● ● ●

1 ● ● ● ● ●

1 ●

1 ● ●

9 ● ● ● ●

8 ● ● ● ●
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brevidens (Rubtsov, 1956), Simulium codreanui (Serban, 1958), Simulium costatum 

(Friedrichs, 1920), Simulium degrangei Dorier et Grenier, 1960, Simulium reptans (Linnaeus, 
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1758), Simulium tuberosum (Lundström, 1911), Simulium vulgare Dorogostaisky, Rubtsov et 

Vlasenko, 1935 a Simulium maximum (Knoz, 1961). Medzi faunisticky významné patria 

nálezy druhov Twinia hydroides Novák, 1956, Simulium bertrandi (Grenier et Dorier, 1959), 

Simulium codreanui (Serban, 1958), Simulium degrangei Dorier et Garnier, 1960 a Simulium 

equinum (Linnaeus, 1758), ktoré sú typické pre toky v horských až vysokohorských 

podmienkach (okrem druhu S. equinum). Z faunistického hľadiska bol zaujímavý nález druhu

S. degrangei, ktorý je tretím v podmienkach Slovenska.

Najvyššiu frekvenciu výskytu (obr. 1) sme zistili u druhov S. argyreatum, P. hirtipes, 

S. variegatum, S. cryophilum a S. ornatum. Jedná sa o druhy typické pre horské a podhorské 

toky [1, 9], alebo ide o druhy so širokou ekologickou valenciou, ktoré sú všeobecne rozšírené 

v podmienkach Slovenska [10]. Medzi druhy s ojedinelým alebo príležitostným výskytom 

sme zaradli T. hydroides, S. bertrandi, S. costatum, S. degrangei, S. vulgare a S. equinum.

Výskyt uvedených druhov sme zistili vždy len v rámci jednej lokality.

S. codreanui

S. costatum

S. cryophilum

S. trifasciatum

S. reptans

S. tuberosum

S. vulgare

S. argyreatum

S. maximum

S. monticola

S. variegatum

P. tomosvaryi

S. argenteostr.

P. hirtipes

S. vernum

S. ornatum
S. degrangei

S. brevidens

P. rufipes

S. aureum

T. hydroides

S. bertrandi

S. equinum

Obr. 1: Frekvencia výskytu jednotlivých druhov muškovitých v rámci všetkých lokalít

Na základe vyhodnotenia dominancie druhov na jednotlivých lokalitách (obr. 3 a 4) 

vyplýva, že v tokoch horského charakteru dominoval prevažne druhy P. hirtipe, P. rufipess, S. 

cryophilum a S. brevidens. V tokoch s podhorským charakterom dominovali druhy S. 

ornatum, S. monticola, S. variegatum a S. equinum.
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Obr. 2: Dominancia jednotlivých druhov na lokalitách v r. 2007
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Obr. 3: Dominancia jednotlivých druhov na lokalitách v r. 2008

Záver

Na území Slovenského raja sme zistili výskyt 23 druhov muškovitých. Vzhľadom na 

doterajšie literárne údaje, týkajúce sa spomenutého územia, jedná sa o oblasť bohatšiu na 

faunu muškovitých, než sa pôvodne predpokladalo. Vysoká diverzita muškovitých vyplýva 
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z jeho veľmi špecifických podmienok prostredia, ktoré vytvárajú vhodné habitaty pre uvedené 

spektrum zástupcov čeľade Simuliidae Našim výskumom sme jednak potvrdili výskyt 

desiatich druhov muškovitých, uvádzaný literatúrou, jednak sme na tomto území zistili výskyt 

trinástich ďalších druhov.
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Vplyv znečistenia na štruktúru makrozoobentosu horného úseku potoka Vydrica

Barbora Števove

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie,

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; stevove@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

V záujme hodnotenia dopadu ľudskej činnosti na kvalitu vody, Európsky parlament a 

Rada prijali smernicu č. 2000/60/ES, ktorá ustanovuje rámec pre politiku spoločenstva v 

oblasti vôd, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV) [9]. Na štandardizovanie 

postupu a vyhodnocovanie výsledkov sa používa projekt AQEM. Pri hodnotení kvality vody 

sa využíva aj makrozoobentos, pretože patrí medzi dobrých indikátorov znečistenia.

1. Zistiť zastúpenie taxónov makrozoobentosu  na dominantných substrátoch antropicky 

rôzne ovplyvnených lokalít potoka Vydrica.

2. Stanoviť abundanciu makrozoobentosu na dominantných mikrohabitatoch.

3. Zistiť odchylky od referenčných hodnôt charakteristických pre daný tok a tým 

zhodnotiť kvalitu monitorovaných lokalít v súlade s Rámcovou smernicou o vode 

(RSV, Smernica 2000/60/ES).

4. Vypracovať hydromorfologickú charakteristiku toku pomocou metódy RHS (River 

habitat survey) na sledovaných úsekoch Vydrice.  

Materiál a metódy

Charakteristika lokalít

Potok Vydrica sa nachádza pri Bratislave v športovo rekreačnej oblasti bratislavského 

lesného parku. Okrem referenčnej lokality sú zvyšné lokality umiestnené pri mostoch.

Následnosť lokalít a ich prehľad:

Lokalita 1 sa nachádza nad druhým kameňolomom blízko rybníka, túto lokalitu sme 

si zvolili ako referenčnú;

Lokalita 2 je pod mostom pri parkovisku Vlčí vrch; 

Lokalita 3 sa nachádza pri moste pod Štátnym ústavom srdcovocievnych chorôb;

Lokalita 4 je pri reštaurácii Železná studnička, pri odbočke cesty na Kačín.
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Podľa pevnej typológie projektu Aqem potok Vydrica je zaraďovaný medzi malé toky 

karpatskej oblasti v nadmorskej výške od 200-500 m a povodím od 10 do 100 km2 

s geologickým podložím flyš.

Materiál a metódy

Odber sme realizovali v ročných obdobiach jar roku 2004, jar a jeseň 2005 a jar 2006

na 4 lokalitách potoka Vydrica. Vychádzali  sme zo zistení, že na podmienky Slovenska sa 

najvhodnejšími obdobiami pre odbery ukázali jar a jeseň [2]. Spôsob odberu 

makrozoobentosu bol robený kvantitatívne. Odber multihabitatovou metódou je založený na 

odbere zo substrátov – sedimentov, podľa ich proporčného zastúpenia na odberovom mieste 

[1,2] Odber sme vykonávali „kick-sampling“ metódou. Zber sme zafixovali 4% 

formaldehydom. Materiál sme determinovali pomocou binokulárnej lupy do čeľadi 

a v prípade radu dvojkrídlovce (Diptera) okrem pakomárovitých (Chironomidae)

a muškovitých (Simuliidae), podľa možností až do druhov. 

Pri záverečnom porovnávaní lokalít  na základe početnosti jednotlivých taxónov sme 

použili program ASTERICS (AQEM/STAR Ecological River Classification System). 

Výstupom tohto programu je 149 autekologických metrík. Typológia toku bola aplikovaná zo 

vzoru, ktorý je vytvorený pre Českú republiku, stresorom bolo organické znečistenie [2].

K vyhodnoteniu sme použili len určité metriky, ktoré mali najvyššiu výpovednú hodnotu, 

alebo bolo na nich dobre vidno zmeny na skúmaných lokalitách. Na porovnanie lokalít a 

jednotlivých habitatov na lokalite sme spravili dendrogramy podobnosti pomocou číselných 

údajov zo štatistického programu SYNTAX a CANOCO. 

Výskum hydromorfológie toku sme robili pomocou metódy RHS (River habitat 

survey). Na každej lokalite sme hodnotili 500 metrový úsek, ktorý bol rozdelený na 10 

kontrolných miest.  Odber makrozooebntosu sme robili na kontrolnom mieste č. 9. Kontrolné 

miesta od č. 8 po č. 1 sa nachádzajú vždy nad lokalitou odberu (proti prúdu toku), kontrolné 

miesto č. 10 je vždy pod lokalitou odberu. Vzdialenosť medzi každým stanoviskom je 50 

metrov. Na každom kontrolnom mieste aj na 50 metrovom úseku sa hodnotí viacero 

charakteristík, ktoré sa zaznamenávajú do protokolu. Zistené informácie sme štatisticky 

vyhodnotili a tak získali výsledky o hodnote habitatovej diverzity a antropickej záťaže 

biotopu. Tiež sme urobili PCA analýzu robenú na základe metódy RHS.

Výsledky a diskusia

Podľa metódy RHS majú všetky štyri  lokality habitatovú diverzitu veľmi vysokú. Na 

lokalitách 1, 2 a 3 sme zistili malý antropický vplyv a na poslednej lokalite priemerný 
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antropický vplyv [3]. Veľmi vysoká habitatová diverzita a priemerný antropický vplyv na 

skúmaných lokalitách potoku Vydrica podmieňujú relatívne dobrý ekologický stav. Podľa 

výsledku charakteristiky toku, brehov a využitia krajiny pomocou PCA analýzy sú si 

najpodobnejšie lokality 1 a 4. Napriek tomu, že lokalita 1 je nami zvolená referenčná lokalita 

a lokalita 4 je lokalita s najvyšším skóre antropického ovplyvnenia skúmaných lokalít. To 

znamená, že lokality sa od seba neodlišujú fyzickými vlastnosťami a boli vhodne zvolené. 

Lokalita 1 a 4 majú aj najvyššie skóre habitatovej diverzity. Diverzita brehových 

charakteristík lokality 4 spolu s vegetáciou okolo aj v blízkosti toku spôsobujú vysoké skóre 

habitatovej diverzity napriek antropickému vplyvu.

Po zhodnotení výsledkov z dendrogramov podobnosti lokalít, môžeme dosvedčiť 

podobnosť lokality 1 a 4. Dokumentuje to hodnotenie preferencie habitatov, z ktorého 

vyplýva, že  pre kolonizáciu je dôležitejší substrát ako mierny antropický vplyv, ktorý 

vykazuje lokalita 4. 

Zo 4 skúmaných lokalít sme získali 17 038 lariev rôznych zástupcov 

makrozoobentosu, patriacich do 48 čeľadí. Získaný materiál sme väčšinou determinovali do 

čeľadí. U radu dvojkrídlovcov (Diptera) sme sa snažili o určenie do čo najnižších 

taxonomických úrovní. Zamerali sme sa predovšetkým na dvojkrídlovce, lebo dno potoka je 

prevažne jemného substrátu, čo preferujú zástupcovia druhu tohto radu.  Zároveň patria medzi 

dobré bioindikátory kvality vody. Z autekologických charakteristík taxónov medzi Diptera 

preferujúce jemný substrát patria druhy čeľade Ceratopogonidae Gen. sp., Dicranota sp., 

Empididae Gen. sp., a Chironomidae Gen. sp. Jedine rad Oligochaeta sme bližšie neurčovali. 

Najpočetnejšie boli zastúpené druhy čeľade Gammaridae s jediným zástupcom Gammarus 

fossarum. Vysoké hodnoty početnosti druhu Gammarus fossarum môžeme vysvetliť

vhodnými životnými podmienkami ako je vysoký obsah vápnika vo vode [4], mierny spad 

toku, pomerne nízke hodnoty prietoku a usadzovanie veľkého množstva rastlinného detritu 

[8]. Druhá veľmi zastúpená bola čeľaď Heptageniidae a pomerne hojný bol aj taxón

Oligochaeta. Z hľadiska potravných typov boli najpočetnejšie drviče a potom zoškrabávače. 

Na lokalitách boli nájdené chránené druhy rak riavový (Austropotamobius torrentium )

a vážka Cordulegaster heros. Zaujímavý je nález čistomilného druhu Acanthocnema 

glaucescens  z radu dvojkrídlovcov.

Na lokalite 1 bol najpočetnejší rad Ephemeroptera hlavne zastúpením čeľadi 

Heptagennidae. Za ním sa nachádzajú Amphipoda s početným druhom Gammarus fossarum. 

Ako tretí v poradí je rad Plecoptera. Na lokalite 2 sú najhojnejšie Amphipoda s druhom 

Gammarus fossaru, ďalej je to rad Ephemeroptera vďaka čeľadi Heptageniidae. A ako 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

694



u lokality 1 je aj tu tretí najpočetnejší rad Plecoptera. Na lokalite 3 prevládajú Ephemeroptera

(čeľ. Heptageniidae) a Amphipoda (druh Gammarus fossarum). Narastá kvantita Oligochaeta  

a Diptera (čeľ. Chironomidae). Na lokalite 4 opäť dominujú Amphipoda (Gammarus

fossarum). Stúpol počet Oligochaeta, ale množstvo Ephemeroptera o niečo poklesol. 

Na všetkých štyroch lokalitách sú zastúpené hlavne potravné typy: drvič-kúskovač 

a zberač-zhŕňač. V menšom počte je potravný typ: spásač-zoškrabávač. Z autekologických 

charakteristík programu Asterics sa na zastúpení potravnej gildy drvič-kúskovač na 

skúmaných lokalitách podieľali Capniidae, Gammarus fossarum, Limnephilidae a

Psychomyiidae.  Na zastúpení potravného typu zberač- zhŕňač sa podieľali Oligochaeta,  

Leptophlebiidae a Pericoma sp.. Potravnú gildu spásač-zoškrabávač na lokalitách zastupujú 

Ancylus fluviatilis, Elmidae, Epeorus sp., Glossosomatidae, Limnius sp., Liponeura 

decipiens/vimmeri a Stenelmis sp..

Na prvých troch lokalitách je zastúpený lokomočný typ hrabač-rozrývač až okolo 50% 

zastúpený taxónmi Ancylus fluviatilis, Austropotamobius torrentium, Dendrocoelum lacteum, 

Dicranota sp., Dugesia gonocephala, Elmis aenea, Glossosomatidae, Goeridae, 

Leptophlebiidae, Limnephilidae, Psychomyiidae, Rhyacophila sp. a Heptageniidae. Na štvrtej 

lokalite sa tento podiel zmenšil na 36%. Okolo 25% je na každej lokalite prítomný plávač-

potápač zastúpený čeľaďami Ceratopogonidae a Dytiscidae. 

Zo 149 metrík, ktoré vyhodnotí program Asterics, sme vybrali kandidátske metriky , 

ktoré sú najviac vhodné pre posudzovanie ekologického stavu  skúmaného toku v zmysle  

publikácie [2]. Nami získane číselné údaje kandidátskych metrík sme porovnali 

s referenčnými hodnotami pre daný tok. Sapróbny index (Zelinka & Marvan) na všetkých 

štyroch lokalitách spadá do hodnotenia dobrý, z toho štvrtá lokalita má najhoršiu hodnotu. 

Metriky: BMWP, Index of Biocoenotic Region, - oligo [%] (scored taxa = 100%), - [%] Type 

Aka+Lit+Psa (scored taxa = 100%) a Rheoindex (Banning, with abundance) vyšli na 

skúmaných lokalitách veľmi dobre. Hodnoty sú vyššie ako na referenčnej lokalite. U všetkých 

spomínaných metrík sa číselná hodnota na lokalite 4 najviac blíži ku triede o stupeň nižšej -

priemernému stavu. Pre lokality 1, 2 a 3 na základe indexu EPT-taxa vyšli hodnoty veľmi 

dobre. Pre lokalitu 4 o stupeň horšie. Výsledky z metriky Rhithron Typie Index vyšli 

najhoršie. Pre prvú, druhú a tretiu lokalitu hodnoty spadajú do priemerného stavu a pre štvrtú 

lokalitu dokonca až do zlého stavu. Celková ekologická kvalita skúmaných lokalít spadá do 

druhej triedy kvality, čo znamená dobrý ekologický stav. 

Okrem kandidátskych metrík sme použili aj nami vybrané metriky z celkového počtu 

metrík, na základe ktorých sme porovnali jednotlivé lokality. Index diverzity (Shannon-
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Wiener) vyšiel najhoršie pre lokalitu 2, takisto ako index vyrovnanosti. Podľa výsledkov 

z charakterizácie hydromorfológie toku by to mohlo byť spôsobené monotónnosťou 

habitatov. V porovnaní s ostatnými lokalitami je tu najmenej typov mikrohabitatov, ktorý je 

pre diverzitu bentického organizmu významný, práve na spomínanej lokalite. Počet citlivých 

taxónov bol zhodný na lokalitách 1, 2 aj 3. Na lokalite 4 počet klesol na polovicu. Počet 

taxónov, čeľadí, rodov aj počet reofilných druhov je najmenší na lokalite 4. Metriky 

druhového bohatstva, ako je počet taxónov, počet čeľadí, počet rodov a počet citlivých 

taxónov, vykázali najväčšie zmeny hodnôt. Pre lokalitu 4 vyšiel najhoršie aj nemecký 

sapróbny index.

Určovanie do čeľadí má svoje nevýhody ale nie vždy je nevyhnutná determinácia do 

druhov. Medzi metriky, pri ktorých stačí určovanie do čeľadí patrí Average Score Per Taxon 

(ASPT), ktorý dobre koreluje so stresovým gradientom na mnohých typoch tokov. Vo 

všeobecnosti sa preukázala jeho použiteľnosť pre detekciu organického znečistenia [5]. [7] 

uvádzajú, že ASPT index bol veľmi účinný v rozlišovaní všetkých ekologických tried kvality 

vody. Aj indexy početnosti taxónov a EPT-taxa vykazujú dokonca lepšie rozlíšenie na vyšších 

taxonomických stupňoch ako na druhovom stupni [6]. Indexy ASPT aj BMWP pre naše 

lokality ukazujú dobrú kvalitu vody. Najhoršie výsledky metrík zo sledovaných lokalít boli 

zistené z údajov  lokality 4. Pre sapróbny index je nutné určenie do druhov preto výsledky 

považujeme len za predbežné.

Záver

1. Z hodnotenia metódy RHS vyplýva, že veľmi vysokú hodnotu habitatovej diverzity 

dosiahli všetky štyri lokality. Antropický vplyv na lokalitách 1,2 a 3 je malý a na lokalite 

4 priemerný. 

2. Na všetkých lokalitách bolo vysoké zastúpenie druhu Gammarus fossarum vďaka 

vhodným životným podmienkam. Vysoký podiel jedincov mal aj rad Ephemeroptera. 

Smerom po prúde (lokalita 3 versus 4) narastá počet taxónov Diptera a Oligochaeta.

3. Ekologický stav monitorovaných lokalít v súlade s Rámcovou smernicou o vode (RSV, 

Smernica 2000/60/ES) je dobrý na všetkých štyroch skúmaných lokalitách.

4. Lokalita 1 je najmenej antropicky ovplyvnená a približuje sa k hodnotám pre referenčnú 

lokalitu. Naopak lokalita 4 má najväčšiu mieru znečistenia. Po zhodnotení dendrogramu 

podobnosti lokalít aj PCA analýzy robenej na základe metódy RHS, spomínané lokality

majú najväčšiu podobnosť. Preto môžeme konštatovať, že pre kolonizáciu lokalít 
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makrozoobentosom je smerodajnejšia rôznorodosť hydromorfologických premenných ako 

mierny antropický vplyv.

5. Vhodnou kombináciou metódy RHS a programu Asterics sme lokality 1 až 3 zaradili do 

druhého stupňa a lokalitu 3 do tretieho stupňa ekologickej kvality – priemerný stav.
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Úvod a formulácia cieľa

CF je najčastejšie závažné autozomálne recesívne ochorenie u európskych populácií. 

Všeobecne sa udáva výskyt jedného postihnutého dieťaťa na 2500 novorodencov. Priemerná 

dĺžka života pacientov s CF je 30 rokov. Chronické upchanie a infekcia dýchacej sústavy, 

pankreatická insuficiencia, zvýšená potná elektrolytná koncentrácia a mužská neplodnosť sú 

najčastejšie prejavy cystickej fibrózy. Morbidita a mortalita pacientov s CF je podmienená 

predovšetkým závažnosťou postihnutia pľúc [7]. Gén zodpovedný za CF bol identifikovaný 

v roku 1985 a bol pomenovaný ako Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (v skratke CFTR, 

tj. voľne preložene regulátor transmembránovej vodivosti iónov) [2]. Fyziologická podstata 

ochorenia je kombinovaná sekretoricko-resorpčným defektom spôsobeného dysfunkciou 

proteínu CFTR, ktorý prevažne funguje ako chloridový kanál lokalizovaný v apikálnej 

membráne epiteliálnej výstelky endokrinných žliaz. 

Jedným z kľúčových prejavov CF sú opakované, chronické a celoživotné infekcie, 

postihujúce v prvom rade respiračný systém s dominanciou postihnutím pľúc. Napr. infekcie 

s baktériami Pseudomonas aeruginosa a Burkholderia cepacia sú jednoznačne zodpovedné za 

zhoršovanie funkcie pľúc, klinického stavu a prognózy pacientov.

Je popísaných 1604 mutácií v géne CFTR. [5]. Závažnosť CF nemôžeme jednoznačne 

vysvetliť iba typom a lokalizáciou mutácií génu CFTR, ale môžu to ovplyvniť aj modifikujúce 

gény [6]. Ako modifikátory pľúcnej choroby boli opísané genetické variácie v génoch ako je 

angiotenzín I konvertujúci enzým (ACE), α1-antitrypsín (α1AT), β-adrenergný receptor (β2-AR), 

glutathion-S-transferáza (GSTM1 a GSTM3), HLA antigény II. triedy, manózu viažuci lektín 

(MBL), syntáza endoteliálneho oxidu dusnatého (NOS), tumor nekrotizujúci faktor α (TNFα), 

a transformujúci rastový faktor β1 (TGFβ1). 
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MBL (manózu viažuci lektín) je dôležitý proteín vrodeného imunitného systému [3]. 

Patrí do proteínovej rodiny nazvanej ako plazmatické kolektíny, pretože obsahujú kolagénové 

regióny a lektínové domény. MBL proteín je syntetizovaný v pečeni hepatocytmi a vylučovaný 

do krvi. MBL proteíny sa podieľajú na špecifickej väzbe na rôzne molekuly (tzv. pattern 

recognition) a sú schopné sa efektívne viazať na polysacharidové štruktúry na povrchu 

mikróbov. MBL baktéria buď tento proteín neutralizuje, alebo ho opsonizuje aktiváciou 

komplementov pomocou nedávno objavenej tzv. lektínovej cesty. Gén MBL2 je lokalizovaný na 

chromozóme 10q11.2-q21 (MBL1 je inaktívny pseudogén) [1]. Náhradou prvej nukleotidovej 

bázy v exóne 1 génu MBL2 vznikajú 3 rôzne izoformy, ktoré nezávisle na sebe znižujú celkovú 

hladinu aktívneho MBL proteínu. Sú buď spôsobené substitúciou nukleotidov v kodóne 52 

(arginín s cysteínom, alela D), v kodóne 54 (glycín s kyselinou asparágovou, alela B) alebo v 

kodóne 57 (glycín s kyselinou glutámovou, alela C) [4, 7]. Spoločný názov týchto troch variant 

je „0“, kým normálna alela sa nazýva „A“. Každá z troch variant znižuje množstvo funkčnej 

podjednotky MBL u prenášačov 5-10x [3]. Iný výskum ukázal, že u pacientov, ktorí majú MBL2 

A0 alebo 00 genotypy bolo pravdepodobné, že majú závažný pľúcny fenotyp oproti pacientom, 

ktorí majú AA genotyp [7].

Na identifikáciu týchto SNP polymorfizmov sme používali metódu SNaPshot, ktorá sa 

nazýva aj ako „minisekvenovanie“. SNaPshot metóda je založená na jednonukleotidovej 

elongácii neznačeného špecifického primeru, kombinujúcu špecifitu dideoxynukleotidovej 

inkorporácie DNA polymerázou a senzitivitu fluorescencie. Metóda šetrí čas a financie, pretože 

umožňuje analýzu až desiatich SNP polymorfizmov so známou lokalizáciou vo viacerých DNA 

templátoch (génoch). Priame DNA sekvenovanie môže slúžiť na overenie správnosti výsledkov 

získaných pomocou SNaPshot metódy. 

Materiál a metódy

Do analýzy sme zahrnuli 108 pacientov, z toho 71 pacientov bolo homozygotných pre 

mutáciu dF508 v géne CFTR, 36 pacientov bolo heterozygotných pre dF508 s inými mutáciami: 

L1227S, R1066L, CFTRdel21kb, R764X, 711+1G->T, 3272-26A->G, G542X, 1898+1G->A, 

N1303K, 3849+10kb, 3659delC, IVS8-5T, 2184insA, R553X, W1282X, R555X. Z uvedeného 

súboru mal 1 pacient kombináciu mutácií 1717-1G->A/R117H. DNA vzorky pochádzajú z DNA 

banky združeného pracoviska Katedry molekulárnej biológie Prif UK a laboratória genetiky 
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ÚMFG SAV. Kontrolný súbor pozostával zo 100 náhodne vybraných DNA vzoriek od zdravých 

jedincov, poskytnutých z databázy uvedeného pracoviska. DNA bola izolovaná zo vzoriek 

periférnej krvi počas rokov 1987 a 2008 a bola uskutočnená modifikovanou metódou fenol-

chloroformovej extrakcie z SDS/proteináza K lyzátu jadrových buniek, alebo pomocou 

PUREGENETM DNA purifikačného kitu podľa návodu výrobcu (Gentra Systems). Multiplex 

PCR:

1. Amplifikácia fragmentu MBL2 génu pomocou PCR reakcie: Postup podľa Yarden a kol. 

[7] s určitými modifikáciami: zníženie koncentrácie DNA, primerov a Taq DNA 

polymerázy a zníženie počtu cyklov. Zloženie reakčnej zmesi (50 μl) pozostávalo: 200 ng 

DNA, 0,1 μM primery (sekvencie v tab.1.), tlmivý roztok (Serva) s 2 mM MgCl2, zmes 

jednotlivých nukleotidov (dNTPs) 200 µM, 0,5 U Taq DNA polymeráza 

(INVITROGEN). Termálny profil amplifikácie: úvodná denaturácia pri 94 C°/4 min.; 

vlastná amplifikácia 32 cyklov pozostávajúcich: denaturácia pri 94 C°/1 min., 

prihybridizovanie primerov pri 55 C°/40 sek. a polymerizácia pri 72 C°/2 min.; záverečná

polymerizácia pri 72 C°/7 min. 

2. Purifikácia PCR produktov pred extenznou reakciou: Odstránenie PCR primerov 

a neinkorporovaných dNTPs pomocou ExoSAP-IT (Exonuclease I/Shrimp Alkaline 

Phosphatase) od spoločnosti USB podľa protokolu.

3. Príprava extenznej reakcie : Primery sú navrhované smerom  5´→ 3´ tak, aby nasadali

tesne k polymorfnému miestu analyzovaného fragmentu. Sekvencie primerov sú uvedené 

v tab.1. (A/B, A/C, A/D). Na prípravu samotnej SNaPshot reakcie sme použili ABI 

PRISM SNaPshotTM Kit (Applied Biosystems) podľa návodu. Podmienky termálneho 

cyklovania: 25 cyklov (96 C°/10 sek., 50 C°/5 sek., 60 C°/30 sek.). 

4. Purifikácia PCR produktu po extenznej reakcii: Odstránenie neinkorporovaných ddNTPs 

pomocou 1 U enzýmu SAP (Shrimp Alkaline Phosphatase, Fermentas) podľa návodu.

5. Kapilárna gélová elektroforéza: Bola pripravená zmes Hi-Di formamidu (Applied 

Biosystems), štandardu veľkosti fragmentov GeneScan-120 LIZ size standard (Applied 

Biosystems) a SNaPshot produktu. Vzorky sme denaturovali 5 min. pri 95 C°. Kapilárna 

gélová elektroforéza prebehla na automatickom sekvenátore ABI PRISM 3100 Avant 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems).
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6. Analýza dát: Výsledky SNaPshot minisekvenovania sme vyhodnocovali pomocou 

softvéru GeneMapper v 3.7.

Tab. 1: Sekvencie primerov pre amplifikáciu fragmentu MBL2 génu a pre extenznú reakciu pre MBL2 SNP 
polymorfizmy podľa [7]. * primer bol modifikovaný, na 5´koniec primeru sme pridali polyA zvyšok, aby sa dĺžky 
primerov neprekrývali. Primery boli syntetizované a PAGE purifikované firmou SIGMA. F – forward primer, R –
reverzný primer.

Názov primeru Sekvencia Dĺžka PCR 
produktu

Amplifikácia fragmentu MBL2 génu
621.5 F 5'-ACCCAGATTGTAGGACAGAG -3' 339 bp
959.3 R 5'-CCAGGCAGTTTCCTCTGGAAGG -3'

Primery pre SNaPshot extenznú reakciu
A/D (c/t) 5'-GCATCAACGGCTTCCCAGGCAAAGATGGG-3'

A/B (g/a) 5'-CGGCTTCCCAGGCAAAGATGGGCGTGATG-3'
PolyA A/D (g/a) R* 5'-AAAAAAAAAAAAACCTGGTTCCCCCTTTTCT-3'

Výsledky a diskusia

Cieľom práce bolo určiť frekvenciu daných MBL2 polymorfizmov u pacientov aj 

u kontrol (A/B, A/C, A/D), selektovať pacientov podľa rôznych faktorov, ktoré by mohli vplývať 

na fenotypový prejav, napr. infekcia baktériami P. aeruginosa alebo B. cepacia a FEV1 % 

(objem vzduchu usilovne vydýchnutý za prvú sekundu po začiatku výdychu) hodnoty. Pre

fragment dĺžky 339 bp sa nám podarilo optimalizovať podmienky PCR reakcie. Extenznú 

reakciu sme štandardizovali pre jednotlivé polymorfizmy, neskôr sme používali všetky 3 primery 

v multiplex reakcii. 

Elektroforetogramy jednotlivých vzoriek po extenznej reakcii sme vyhodnotili pomocou 

uvedeného softvéru (Obr.1.).

Obr. 1: Elektroforetogram SNaPshot analýzy MBL2 génu pacienta heteroyzgótneho pre všetky tri polymorfizmy
(A/B, A/C, A/D).
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V závislosti od intenzity jednotlivých píkov sme optimalizovali koncentráciu príslušných

extenzných primerov v zmesi. U všetkých vzoriek boli stanovené genotypy pre MBL2

polymorfizmy (tab.2.). Jednotlivé genotypy boli overované u všetkých vzoriek automatickým 

sekvenovaním, ktorá potvrdila spoľahlivosť testovanej SNaPshot metodiky. 

Tab. 2: Stanovené genotypy po SNaPshot analýze u testovaných vzoriek.

MBL2 A/0 Frekvencia aliel
A/A A/0 0/0 A 0

CF pacienti 
n=108

64 (59,3 %) 43 (39,8 %) 1 (0,9 %) 171 (79,2 %) 45 (20,8 %)

Kontroly 
n=100

66 (66 %) 33 (33 %) 1 (1 %) 165 (82,5 %) 35 (17,5 %)

V porovnaní s kontrolou, nepozorovali sme žiadne výrazné rozdiely vo frekvencii 

jednotlivých genotypov a polymorfizmov, čo sa zhoduje už skôr popísanou literatúrou [7]. Na 

základe klinickej manifestácie sa pozorovali rozdiely pri jednotlivých pacientoch v dôsledku 

infekcie baktériami P. aeruginosa a B. cepacia. Rôzne pľúcne funkcie môžeme demonštrovať 

pomocou hodnoty FEV1 (objem vzduchu usilovne vydýchnutý za prvú sekundu po začiatku 

výdychu) (tab.3.).

Tab. 3: Korelácia FEV1 hodnoty s MBL2 genotypmi. FEV1 hodnoty ukazujú mieru pľúcneho postihnutia. Do 
štatistiky sme zahrnuli 82 pacientov so známou FEV1 hodnotou.

Genotypy

FEV1 ≥ 80 % -
normálna 
hodnota

n=43

FEV1 60-79 % 
ľahká forma

n=20

FEV1 45-59 % 
stredne ťažká forma

n=12

FEV1 < 45 %
ťažká forma

n=7

A/A 30 (72 %) 11 (55 %) 8 (66,6 %) 2 (28,6 %)
A/0-0/0 13 (28 %) 9 (45 %) 4 (33,4 %) 5 (71,4 %)

100 % 100 % 100 % 100 %

Výsledky ukazujú, že A/A genotyp je asociovaný s lepšou pľúcnou funkciou, ako to 

opisuje aj vyššie uvedená literatúra.

Od 17 pacientov bol odobratý aj MBL2 proteín, pričom nižšie množstvo bolo asociované 

s genotypom A/O a vyššie množstvo bolo asociované s A/A genotypom. Tieto výsledky 

naznačujú ochranný účinok a terapeutickú hodnotu MBL2 proteínu. 
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Záver

Hlavným cieľom predloženej práce bola detekcia polymorfizmov v MBL géne 

u pacientov s CF, ale aj u zdravých jedincov pomocou SNaPshot metódy, a sledovanie korelácie 

výsledkov s daným fenotypom.

Metodika SNaPshot je spoľahlivá, rýchla a dáva dobre reprodukovateľné výsledky. Jej 

jedinou nevýhodou je zložitá optimalizácia reakčných podmienok. Avšak analýzou testovaných 

vzoriek sme potvrdili jej experimentálne zvládnutie a možnosť zavedenia pre rutinné testovanie 

SNP polymorfizmov.

Niektoré asociácie sa nám podarilo potvrdiť (FEV1, odobratý MBL), teda možno ich 

pokladať za relevantné, kým iné poskytli kontroverzné výsledky a vyžadujú ďalšie štúdie. 

Výsledky naznačujú, že na závažnosti fenotypu sa podieľa naraz viacero modifikujúcich génov 

a je potrebné zahrnúť do výskumu väčší súbor pacientov. V súčasnosti sa pracuje na detekcii 

polymorfizmu v promótorovej oblasti (Y/X) [7].
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Úvod a formulácia cieľa

Viaceré štúdie naznačujú, že porucha vo funkcii mitochondrií sa môže prejaviť na 

zmene fyziologických vlastností tak celých buniek ako aj na funkcii jednotlivých organel 

bunky [1]. Kardiolipín (CL) a fosfatidylglycerol (PG) sú anionické fosfolipidy nachádzajúce 

sa u eukaryotov exkluzívne vo vnútornej mitochondriálnej membráne. Ich prítomnosť je 

esenciálna pre správnu štruktúru a funkciu mitochondrií. Neprítomnosť PG a CL v 

mitochondriálnej membráne u S. cerevisiae má za následok porušenie respirácie, oxidačnej 

fosforylácie, zníženú koncentráciu cytochróm c oxidázy, nízky obsah cytochrómov b a c,

veľmi nízky obsah cytochrómu a [2, 3]. Vyznačuje sa zníženou stabilitou superkomplexov 

respiračného reťazca [4], narušením ich biogenézy [5, 6, 7, 8] a zníženým mitochondriálnym 

membránovým potenciálom [9].

Prerušenie génu PGS1 je pre striktne aeróbne, petite-negatívne kvasinky K. lactis

letálne. K mutáciám, ktoré dovoľujú kvasinke K. lactis  prežívať delécie až stratu mtDNA, 

dochádza v jadrových génoch troch z piatich podjednotiek časti F1  F1F0ATP- syntetázy. Sú to 

gény ATP1 (MGI2), ATP2 (MGI1) a ATP3 (MGI5), ktoré kódujú α, β a γ podjednotky F1

sektora mitochondriálnej ATP-syntetázy [10]. Mutácie mgi teda umožňujú prežitie petite-

negatívnej kvasinky K. lactis, v dôsledku zmeny štruktúry časti F1 komplexu F1F0ATP-

syntetázy, ktorá zabraňuje kolapsu elektrického potenciálu vnútornej mitochondriálnej 

membrány. Ten nastáva  pri strate F0  časti F1F0ATP-syntetázy, ktorá je kódovaná mtDNA

[10]. Z toho vyplýva, že u mgi mutantov K. lactis, funguje komplex F1 i v neprítomnosti 

membránovej časti F0ATPázy [11]. Bodová mgi mutácia atp2.1 v géne pre -podjednotku 

F1F0 ATPsyntetázy je schopná suprimovať letalitu spôsobenú prerušením génu KlPGS1 

(nepublikované výsledky).

Cieľom nášho projektu bolo zistiť, či neprítomnosť PG a CL v mitochondriálnej 
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membráne vyvoláva zmenu citlivosti pgs1 mutantov kvasiniek S. cerevisiae a K. lactis voči 

vybraným inhibítorom mitochondriálnych funkcií. S ambíciou dozvedieť sa, či a akou mierou 

absencia anionických fosfolipidov ovplyvňuje tvorbu mitochondriálneho membránového 

potenciálu u pgs1 mutanta S. cerevisiae a dvojitého atp2.1pgs1 mutanta K. lactis, bolo 

experimentálnym cieľom stanovenie aktivity F1ATP-ázy a určenie jej kinetických parametrov: 

Km a Vmax. Za účelom zistiť, či F0 a F1 podjednotka ATPsyntetázy tvoria intaktný komplex 

bola analyzovaná citlivosť F1ATP-ázovej aktivity na oligomycín.

Materiál a metódy

Použité kmene

 kmene Saccharomyces cerevisiae: DW4-2A/YEp352 nesúci pgs1 mutáciu a multikópiový 

plazmid YEp352; DW4-2A/YEp352/PGS1 nesúci na YEp352 štandardný gén PGS1; 

 kmeň Kluyveromyces lactis JBD 100 (wt); kmeň Kluyveromyces lactis CW75/1D (atp2.1);

kmeň Kluyveromyces lactis CW75/1D/63 (atp2.1, pgs1::KanMX)

Použité metódy

Stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) metabolických inhibítorov

kvapkovým testom, príprava protoplastov [12], izolácia mitochondrií [12], stanovenie 

koncentrácie bielkovín podľa Bradforda, meranie F1ATP-ázovej aktivity [13], stanovenie 

citlivosti F1ATP-ázovej aktivity na oligomycín [13]

Výsledky a diskusia

Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) sa stanovovala metódou kvapkového testu 

pre nasledujúce metabolické inhibítory: chloramfenikol (CHL), mucidín (MUC), oligomycín 

(OLI), carbonyl-cyanide m-chlorophenylhydrazone (CCCP). Získané výsledky stanovenia 

MIC testovaných inhibítorov pre kmene Saccharomyces cerevisiae a Kluyveromyces lactis

sumarizuje Tab.1.

U kvasiniek S. cerevisiae pgs1 mutant vykazoval zvýšenú citlivosť na chloramfenikol 

(inhibuje mitochondriálnu proteosyntézu) aj oligomycín (inhibuje mitochondriálnu syntézu 

ATP) v porovaní s kmeňom s funkčným génom PGS1. V prítomnosti mucidínu (inhibuje 

transport elektrónov na úrovni cytochrómového komplexu bc1) neboli zaznamenané väčšie 

rozdiely v citlivosti testovaných kmeňov. U kvasiniek S. cerevisiae súčasná neprítomnosť PG 

a CL v mitochondriálnej membráne pravdepodobne nevedie k aktivácii pleiotropnej 

rezistencie sprevádzanej zvýšeným efluxom cytotoxických látok von z bunky. Signalizácia na 
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tejto úrovni u kvasiniek S. cerevisiae podľa všetkého neprebieha, rezistencia nevzniká, naopak

absencia týchto dvoch fosfolipidov robí bunku citlivejšou na  prítomné inhibítory.

Tab. 1: Stanovenie MIC kvapkovým testom. MIC bola stanovená metódou kvapkového testu pre metabolické 
inhibítory: chloramfenikol (CHL), mucidín (MUC), oligomycín (OLI) a carbonyl-cyanide m-
chlorophenylhydrazone (CCCP) na YPG médiu pre kmene S. cerevisiae a WOG pre kmene K. lactis.

Kmeň

Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)
CHL

(g/ml)
MUC 

(g/ml)
OLI

(g/ml)
CCCP 
(g/ml)

S. cerevisiae PGS1 >14 <0,025 >1 -
S. cerevisiae pgs1 12 <0,025 0,6 -

K. lactis atp2.1pgs1 150 1,5 0,8 0,5
K. lactis atp2.1PGS1 150 1,2 0,6 0,5
K. lactis ATP2PGS1 120 0,5 0,05 0,25

Žiadny zo študovaných kmeňov K. lactis nemal v testovanej škále výraznejšie 

zmenenú citlivosť k chloramfenikolu v porovnaní s kmeňom so štandardnými génmi PGS1

a ATP2. Z uvedených výsledkov vyplýva, že v kvasinkách K. lactis neprítomnosť anionických 

fosfolipidov PG a CL nemala vplyv na mitochondriálnu proteosyntézu. Medzi ďalšie použité 

inhibítory patrili látky ovplyvňujúce oxidačnú fosforyláciu. Pôsobením CCCP dochádza 

k porušeniu transmembránového pH gradientu, spôsobeného voľným prechodom protónov 

cez vnútornú mitochondriálnu membránu. V prípade dvojitého mutanta atp2.1pgs1 a kmeňa 

nesúceho supresorovú mutáciu atp2.1 bola zaznamenaná mierne znížená citlivosť na CCCP 

v porovnaní so štandardným kmeňom s intaktnými génmi PGS1 a ATP2. V prítomnosti 

oligomycínu, sa preukázala u mutanta atp2.1pgs1 mierne znížená citlivosť v porovnaní 

s kmeňom nesúcim supresorovú mutáciu atp2.1 a zreteľne znížená citlivosť v porovnaní so 

štandardným kmeňom (ATP2PGS1). V prítomnosti mucídínu boli testované mutantné kmene 

menej citlivé než štandardný kmeň. Uvedené výsledky naznačujú, že zmenená funkcia 

mitochondrií následkom absencie PG a CL vedie u kvasiniek K. lactis k poklesu citlivosti na 

testované inhibítory mitochondriálnych funkcií. Analyzovať podiel anionických fosfolipidov 

a/alebo supresorovej mutácie atp2.1 na danom fenotype je ďalším cieľom nášho laboratória.

Na stanovenie ATP-ázovej aktivity sa použili čerstvo izolované mitochondrie z 

protoplastov kvasiniek testovaných kmeňov. ATP-ázová aktivita sa vyjadrila ako počet 

nmolov vzniknutého Pi za 1 min pripadajúci na 1 mg mitochondriálnych proteínov (nmol 

Pi/min/mg proteínov). Z grafického znázornenia závislosti ATP-ázovej aktivity u testovaných 

kmeňov od koncentrácie ATP (v neprítomnosti oligomycínu) predstavujúceho rovnicu 

Michaelisa a Mentenovej (Obr. 1) a jej nasledujúcou úpravou podľa Lineweavera a Burka boli 
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určené kinetické parametre ATP-ázy  - hodnoty Km a Vmax (Tab.2).

            A               B

Obr. 1: ATP-ázová aktivita mitochondrií A) kmeňov S. cerevisiae DW4-2A/YEp352 (pgs1), DW4-
2A/YEp352/PGS1 (PGS1) a B) K. lactis atp2.1pgs1, atp2.1PGS1, ATP2PGS1 (B) ako funkcia koncentrácie 
ATP v prítomnosti resp. neprítomnosti oligomycínu (OLI) (5g/ml)

Tab. 2: ATPázová aktivita mitochondrií a jej citlivosť na oligomycín u kmeňov S. cerevisiae a K. lactis

Kmeň
ATP-ázová aktivita [nmol Pi/min/mg proteínov]

Km [mM ATP] Vmax [nmol Pi/min/mg] citlivosť k oligomycínu (%)
S. cerevisiae pgs1 1 26,15 68,26
S. cerevisiae PGS1 1,23 14,15 15,55
K. lactis atp2.1pgs1 0,48 34,00 9,87
K. lactis atp2.1PGS1 0,47 32,00 24,06
K. lactis ATP2PGS1 0,66 16,26 26,80

Zo získaných výsledkov u kvasinky S. cerevisiae vyplýva, že mutantný kmeň pgs1

vykazoval vyššiu ATP-ázovú aktivitu ako štandardný (Obr.1). Kým hodnota Km ATP-ázovej 

aktivity mitochondrií z mutantného kmeňa bola v porovnaní so štandardným kmeňom nižšia o 

19%, hodnota Vmax mutanta bola zvýšená o 46% (Tab.2). Vyššia F1ATP-ázová aktivita kmeňa 

pgs1 ako u štandarda ukazuje, že mutant vo zvýšenej miere hydrolyzuje ATP na zabezpečenie 

dostatočného mitochondriálneho potenciálu. Stanovovaním citlivosti na oligomycín bola 

zisťovaná miera intaktnosti F1F0ATPsyntetázového komplexu. K inhibícii ATP-hydrolýzy 

oligomycínom nedochádza, ak F1 nie je asociovaná s F0. Naše výsledky naznačujú, že F1ATP-

ázová aktivita kmeňa pgs1 bola výrazne citlivá na oligomycín (68%) v porovnaní so 

štandardným kmeňom (15,55%) (Obr.1, Tab.2). Z uvedeného vyplýva, že komplex F1F0

ATPsyntetázy zostáva u pgs1 mutanta intaktný a pravdepodobne spojený, napriek zníženej 

aktivite komponentov elektróntransportného reťazca.

V prípade kvasiniek K. lactis bola ATP-ázová aktivita dvojitého mutanta nesúceho 

supresorovú mutáciu atp2.1 a deléciu v géne PGS1 takmer zrovnateľná s aktivitou 

supresorového mutanta atp2.1. ATPázová aktivita obidvoch kmeňov bola zároveň o 28% 

vyššia ako u štandardného kmeňa. U dvojitého mutanta atp2.1pgs1 bol zaznamenaný 
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výraznejší vzostup pri nízkej koncentrácii ATP, po ktorom nasledovalo plató medzi 0,2 a 0,5 

mM ATP a po ňom ďalší vzostup. Na základe hodnôt Km a tvaru kriviek možno usúdiť, že 

oba mutanty atp2.1pgs1 a atp2.1 majú vyššiu ATPázovú aktivitu ako štandardný kmeň, 

pričom pgs1 mutácia zrejme nezohráva esenciálnu úlohu v danej aktivite. ATPázová aktivita 

dvojitého mutanta K. lactis atp2.1pgs1 nie je na rozdiel od pgs1 mutanta kvasiniek S. 

cerevisiae inhibovaná oligomycínom, čo poukazuje na určitý stupeň porušenia intaktnosti 

komplexu ATPsyntetázy.

Záver

Získané výsledky naznačujú, že v prípade kvasiniek S. cerevisiae sa defekt 

v biosyntéze anionických fosfolipidov odrazí v efektívnejšom využívaní ATP pri zabezpečení

dostatočného mitochondriálneho membránového potenciálu potrebného pre import proteínov 

cez vnútornú mitochondriálnu membránu. V prípade K. lactis sa javí, že pgs1 mutácia  

významne neovplyvňuje ATPázovú aktivitu mutantného kmeňa, ale participuje (nejasným

spôsobom) na udržaní intaktnosti F1F0ATPsyntetázového komplexu.
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Úvod a formulácia cieľa

Zápal stredného ucha s exsudátom (sekretorická otitis media – SOM) je jedným 

z najčastejších ochorení v detstve. SOM môže vzniknúť spontánne kvôli zlej funkcii 

eustachovej trubice alebo v dôsledku zápalovej reakcie pri akútnych zápaloch stredného ucha, 

ktoré sú u detí veľmi časté, čo súvisí s akútnymi vírusovými zápalmi horných dýchacích ciest. 

Pri sekretorickej otitíde, symptómy akútneho ochorenia ako sú teplota a bolesť ucha, nie sú 

prítomné. Používajú sa rôzne názvy tohto ochorenia napr. chronický sekretorický zápal 

stredného ucha, nehnisavý zápal stredného ucha, chronická serózna otitis media lebo glejové 

ucho. Ochorenie je jednou z najčastejších príčin poruchy sluchu u detí v rozvinutých 

krajinách sveta [1]. Je jedným z vážnych problémov, pri ktorých dieťa navštevuje často 

lekára, užíva antibiotiká a zostáva najčastejšou príčinou chirurgickej liečby stredného ucha 

u najmladších detí [2].

Opakovaný výskyt SOM, ťažkosti v diagnostike, ako aj  variácie v liečbe SOM sú 

závažnými faktormi ochorenia, zároveň jeho priebeh u najmenších detí zvyšuje riziko 

prevodovej poruchy sluchu,  ovplyvňuje rozvoj reči a kognitívnych schopností [3]. Ochorenie 

má tendenciu z mierneho priebehu progredovať s potenciálnymi následkami a komplikáciami, 

ako sú retrakčné vaky, tympanoskleróza, chronická až adhezívna forma otitídy. Prevenciou 

týchto komplikácii u detí je skoré odhalenie a liečba vo včasnej fáze ochorenia [4]. Nedávne 

pozorovania poukazujú na to, že SOM môže mať infekčnú etiológiu. Avšak, kultivačné 

vyšetrenia aspirovaného exsudátu  sú pozitívne na baktérie len v 20 – 40%. Zavedenie metódy 

polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) na detekciu Streptococcus pneumoniae, Haemophilus

influenzae, Aloiococcus otitidis a Moraxella catarrhalis v stredoušnom exsudáte zvýšilo 

pozitivitu výsledkov na tieto baktérie vo vyšetrovanom exsudáte na takmer 80% [5]. Exaktné 
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zistenie prítomnosti mikroorganizmov zodpovedných za exsudát v strednom uchu môže 

pomôcť pri zvolení správnej a najvhodnejšej antimikrobiálnej liečby a minimalizovať tak 

komplikácie a nutnosť chirurgickej liečby.

Naším cieľom preto bola štandardizácia multiplex PCR pre vybrané bakteriálne 

kmene. Zároveň sme sa  sústredili na porovnanie výsledkov získaných mikrobiologickými 

kultivačnými vyšetreniami a spomínanou metódou PCR. Vyhodnotenie korelácie medzi 

percentom pozitivity PCR s inými faktormi súvisiacimi so SOM pomôže objasniť úlohu 

bakteriálnej infekcie v etiopatogenéze sekretorickej otitídy.

Materiál a metódy 

Všetci pacienti, od ktorých boli vzorky získané, mali exsudát v strednom uchu po 

dobu od 3. týždňov do 3. mesiacov a vyžadovali myringotomiu, tympanostomiu s vložením 

trubíc. Operácia bola vykonaná pomocou mikroskopu. Na klinike detskej otolaryngológie 

v Bratislave bolo vyšetrených zatiaľ 12 detí s diagnózou otitída, pričom do nášho súboru boli 

zaradení pacienti vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov. 

Na detekciu S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis a A. otitis bola vypracovaná 

metóda multiplex PCR s univerzálnym reverzným primerom a 4 forwardovými primermi [6]. 

Sekvencia primerov je uvedená v tabuľke č.1. Na detekciu prítomnosti iných baktérií sme 

použili PCR s univerzálnymi bakteriálnymi primermi [7]. Produkty boli následne 

vyhodnotené agarózovou gélovou elektroforézou (prípadne fragmentovou analýzou na 

automatickom sekvenátore ABI Prism Avant 3100, Applied Biosystems). Teplotný profil, 

rovnaký pre obe PCR, pozostával z počiatočnej denaturácie 3 min. pri 94˚ C, 35 cyklov 

amplifikácie (30 s pri 94˚ C, 45 s pri 66˚ C, 1 min. pri 72˚ C) a záverečnej polymerizácie 10 

min. pri 72˚ C. Vybrané amplifikačné produkty sme sekvenovali na automatickom 

sekvenátore ABI Prism 3100 Avant (Applied Biosystems, USA) s využitím kitu Big Dye 

Terminátor 3.1 (Applied Biosystems, USA).
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Tab. 1: Použité primery 
Názov 

primeru
Cieľový 

organizmus
Modifikácia Sekvencia Veľkosť 

produktu
Hi F Haemophilus 

influenzae
CGTATTATCGGAAGATGAAAGTGC 523 bp

Ao F Aloiococcus 
otitidis

GGGGAAGAACACGGATAGGA 262 bp

Sp F Streptococcus 
pneumoniae

AAGGTGCACTTGCATCACTAC 482 bp

Mc F Moraxella
catarrhalis

CCCATAAGCCCTGACGTTAC 235 bp

Ur R Univerzálny 5´fluoresceín CTACGCATTTCACCGCTACAC
Ur R2 Univerzálny CTACGCATTTCACCGCTACAC
27 F Univerzálny AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 680 bp

Výsledky a diskusia

PCR bola optimalizovaná pre potreby zrýchlenej diagnostiky ušných patogénov 

u pacientov s diagnózou OME. Testované boli rôzne profily amplifikačných teplotných 

cyklov, ako aj rôzne koncentrácie jednotlivých komponentov reakcie. Po štandardizácii sme 

metódu doteraz testovali na 17 vzorkách DNA. 

Pomocou kultivácie bola prítomnosť baktérií zistená u 6 pacientov. Haemophilus 

influenzae a Moraxella catarrhalis boli prítomné v 1 prípade, Streptococcus pneumoniae a 

Aloiococcus otitidis neboli kultivačne dokázané vôbec. V 3 prípadoch boli prítomné iné 

bakteriálne druhy (Corynebacterium sp., Staphylococcus hominis, Streptococcus viridans).  

Multiplex PCR metódou bola bakteriálna DNA detegovaná v 4 prípadoch, v dvoch vzorkách 

od jedného pacienta bola prítomná Moraxella catarrhalis, u ďalších pacientov sme zistili     

H. influeazae a S. pneumoniae (tabuľka č. 2). Dvanásť vzoriek bolo negatívnych v multiplex 

PCR, a tieto boli následne testované na prítomnosť bakteriálnej DNA metódou PCR 

s univerzálnymi bakteriálnymi primermi komplementárnymi k 16S rRNA génu. V deviatich  

vzorkách sme získali DNA produkty, ktoré sme identifikovali sekvenovaním. V troch 

vzorkách sme zistili prítomnosť baktérií z rodu Pseudomonas, v ďalších prípadoch boli 

prítomné Planococcus rifietoensis a Micrococcus luteus. V štyroch vzorkách sa nachádzala 

zmes baktérií, a preto ich nebolo možné identifikovať.
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Tab. 2: Porovnanie výsledkov kultivácie, PCR a sekvenovania (legenda:  - negatívny výsledok PCR, + pozitívny 
výsledok PCR; PU – pravé ucho, ĽU – ľavé ucho)

Pacien
t

Kultivácia Multiplex PCR Univerzal 
PCR

Sekvenovenie

1. H. influenzae + H. influenzae -
2. bez kultivácie + S. pneumoniae -
3. negatívna - -

4. PU negatívna - + Pseudomonas sp.
4. ĽU negatívna - + Pseudomonas sp.

5. negatívna - + Planococcus rifietoensis
6. negatívna - + Micrococcus luteus

7. PU Corynbacterium 
sp.

- + zmes baktérií

7. ĽU Corynbacterium 
sp.

- + Pseudomonas sp.

8. PU Staphylococcus 
hominis

- + zmes baktérií

8. ĽU negatívna - + zmes baktérií
9. Staphylococcus 

hominis, 
Streptococcus 

viridans

+ + zmes baktérií

10. PU negatívna - -
10. ĽU negatívna - -

11. negatívna - -
12. PU Moraxella 

catarrhalis
+ M.  catarrhalis -

12. ĽU negatívna + M.  catarrhalis -

Záver

V podmienkach nášho laboratória sme navrhli a vyštandardizovali postup pre 

jednoduchú, spoľahlivú a rýchlu metódu PCR detekcie ušných patogénov (S. pneumoniae,  

H. influenzae, M. catarrhalis a A. otitis) u pacientov s OME. Podarilo sa nám dokázať 

prítomnosť týchto patogénov u štyroch pacientov, u dvoch sme zistili prítomnosť 

Pseudomonas sp. Výsledky korelovali s kultivačnou detekciou. 

Pre reprezentatívnejšie a štatisticky významnejšie vyhodnotenie výsledkov je však 

potrebné vyhodnotiť väčší súbor pacientov, čo je jedným z našich  nasledujúcich cieľov.
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Úvod a formulácia cieľa

S100P proteín patrí do skupiny malých 10-15 kDa S100 proteínov s tzv. EF-hand 

vápnik viažucim motívom, exprimovaných rozličnými typmi buniek a tkanív. Pôsobia ako 

extracelulárne a intracelulárne signálne molekuly, ktoré sa po väzbe vápenatých iónov 

a následnej interakcii s efektorovými proteínmi podieľajú na regulácii mnohých bunkových 

procesov vrátane diferenciácie, proliferácie, imortalizácie či transformácie [1]. Ich expresia je 

spätá s neurologickými, kardiologickými a nádorovými chorobami [2]. Ľudský proteín S100P 

bol prvýkrát izolovaný z placenty v r. 1992 [3]. Je to malý 11 kDa proteín s 95 

aminokyselinami. Existuje vo forme homodiméru [4], ktorého asociácia je regulovaná 

vápnikom. Prítomnosť S100P bola dokázaná vo viacerých typoch karcinómov, pričom 

v rôznych tkanivách koreluje s rôznymi fenotypovými a histopatologickými parametrami. 

V ľudských epitelových bunkách prsníka je overexpresia S100P asociovaná 

s imortalizovaným fenotypom in vitro a s nádorovými tkanivami in vivo [5]. S100P bol 

detekovaaný v hyperplastických duktálnych léziách, karcinómoch in situ a najvyššia hladina 

bola zaznamenaná v slabo diferencovaných duktálnych invazívnych karcinómoch [5] a vo 

vysoko rizikových proliferujúcich léziách [6], pričom expresia S100P koreluje s nadexpresiou 

onkoproteínu HER-2, ktorý je významným markerom zlej prognózy v rakovine prsníka [7]. 

Vysoká expresia S100P je v neoplastickom epiteli adenokarcinómu pankreasu a bol označený 

ako nádejný biomarker pre tento typ rakoviny [8]. Jedna zo štúdií ukázala, že v bunkových 

líniách a primárnych nádoroch z pankreasu dochádza k abnormálnej hypometylácii génu 

S100P, čo vedie k indukcii jeho transkripcie [9]. V nádoroch prostaty expresia S100P koreluje 

so stratou hormonálnej závislosti a progresiou ochorenia [10]. Hladina S100P je zvýšená 

v bunkových líniách z karcinómu hrubého čreva, ktoré sú rezistentné na chemoterapeutickú 
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látku doxorubicín [11] a bola potvrdená diferenciálna génová expresia medzi plochými 

adenómami a normálnou mukózou hrubého čreva. S100P je tiež deregulovaný v karcinóme 

pažeráka [12]. Expresia S100P koreluje s tumorigénnym potenciálom buniek HeLa  

derivovaných z karcinómu krčka maternice a podporuje rast nádorových xenograftov in vivo, 

čo poskytuje prvý priamy dôkaz o funkcii S100P v tumorigenéze [13]. Funkcia S100P 

v regulácii bunkových dejov doposiaľ nie je známa. Niektoré jej aspekty však možno 

dedukovať na základe interakcií s inými proteínmi. Zistilo sa, že S100P viaže cytoskeletálny 

proteín ezrín, ktorý hrá úlohu v procesoch spojených s adhéziou a motilitou, pričom táto 

interakcia vedie k aktivácii dormantného ezrínu a odmaskovaniu jeho väzobného miesta pre 

F-aktín [14]. S100P sa tiež viaže s proteínom CacyBP/SIP-komponentom ubikvitínovej dráhy, 

ktorá vedie k degradácii adhéznej molekuly beta katenínu [15]. S100P existuje aj v solubilnej 

forme a funguje ako extracelulárny faktor, ktorý interaguje s receptorom RAGE, členom 

imunoglobulínovej rodiny, čím ovplyvňuje proliferáciu a prežívanie buniek in vitro

prostredníctvom aktivácie dráhy MAP kinázy [16]. Keďže všetky tieto interakcie boli 

dokázané na úrovni bunkovej kultúry, nie je známe či k nim dochádza aj v situácii in vivo

a aké majú funkčné dôsledky.  

Všetky uvedené štúdie sledovali hladiny expresie S100P, ale žiadna z nich nebola 

venovaná analýze promótorovej oblasti  génu S100P. Doteraz nie sú žiadne poznatky 

o regulačných elementoch a transkripčných faktoroch, ktoré sa na kontrole transkripcie S100P 

podieľajú. Cieľom tejto práce je prispieť k detailnejšej analýze S100P promótora a k získaniu 

nových poznatkov o jeho transkripčnej regulácii v nádorových bunkách. 

Materiál a metódy

1. Bunkové kultúry: Cervikálne karcinómové bunky HeLa, prsníkové karcinómové 

bunky MCF-7 a MDA-MB-231 boli kultivované za štandardných podmienok v DMEM s 10% 

FCS, 2mM L-glutamínom a zmesou penicilín/streptomicín v koncentrácii 100U/ml 

(BioWhittaker) pri 37 ºC a 5% CO2.

2. Izolácia RNA a reverzná transkripcia: Totálna RNA bola z buniek izolovaná 

pomocou  INSTAPURE roztoku (Eurogentech) podľa protokolu výrobcu. Na reverznú 

transkripciu 1 μg totálnej RNA boli použité randomné heptanukleotidy (400 ng/μl) a Mo-

MuLV reverzná transkriptáza (Finnzymes OY, Fínsko). Po inkubácii reakčnej zmesi 

obsahujúcej RNA, randomné heptanukleotidy a DEPC H2O 10 min. pri 70 ºC a 4 min. na ľade 

bola do reakcie pridaná Mo-MuLV reverzná transkriptáza (100U), dNTPs (každý 

v koncentrácii 0,5 mM) a pufor s obsahom 50 mM Tris-HCl (pH 8.3), 75 mM KCl, 3 mM 
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MgCl2, 10 mM DTT, následne inkubovaná hodinu pri 42 ºC, 15 min. pri 70 ºC a uchovávaná 

pri -20 ºC. Pri RT-PCR bola použitá GoTaq® Flexi DNA polymeráza (Promega) (1,25U) 

a gén-špecifické primery (5´-3´) S100P-S [AAGGGGGAGCTCAAGG TGCTGA] / S100P-A 

[ATCTGTGACATCTCCAGGGCATC] a β-aktín-S [CCAA CCGCGAGAAGATGACC] / β-

aktín-A [AGGATCTTCATGA GGTAGT CAGTC]. Po iniciačnej denaturácii pri 93 ºC 3 

min. nasledovalo 30 cyklov: denaturácie 1 min  pri 93 oC, anelácie 1 min. pri 57-65 oC  a 

elongácie 1 min. pri 72 oC, po ktorých nasledovala finálna extenzia 5 min. pri 72 oC.   

3. Konštrukcia promótorových reportérových vektorov: Promótorove fragmenty 

obsahujúce -236/-14, -236/+58 a -1234/+58 oblasti boli amplifikované pomocou PCR z HeLa 

genomických DNA použitím primérov (5´-3´): (-236) Kpn-prom-S100P-S 

[TCCGGTACCTCAGTGATGGCGCCGAGACA], (-1234) Kpn-prom-S100P-S2  [TCCGG 

TACCTCTGAGTACCTCCGCTATAG], (-14) Bgl-prom-S100P-A [GAAGATCTGGTGC 

TTTATAAGGCAGCCTA], (+58) Bgl-prom-S100P-A2 [GAAGATCTGGTGCTAGA 

TTCAGACCCAC], (+58) Xho-prom-S100P-A2 [TCCGCTCGAGGTGC TAGATTCAGAC 

CCACC], (-124) del-prom-S100P-S [TGCATTTCATCAGAACTGAGCAC]. Amplifikované 

fragmenty boli štiepené s KpnI a BglII alebo XhoI a klonované do pGL3-Basic vektora 

(Promega) pred luciferázový reportérový gén. Fragment -700/+58 bol reklonovaný z -

1234/+58 štiepeného s BglII do pGL3-Basic/BglII miesta.

4. Transientná transfekcia a luciferázová reportérová assay: 60-80% jednovrsvtva 

buniek v 30-mm Petriho miskách bola transfekovaná s 2 μg fragment/pGL3-Basic plazmidom 

a 100 ng pRL-TK (Promega) použitím GenePorter2 transfekčného roztoku (Genlantis) podľa 

protokolu výrobcu. Expresia reportérového génu bola vyhodnotená 48 hod. po transfekcii 

použitím kitu Dual-Luciferase Reporter Assay system (Promega). Po mitogénnej alebo 

hormonálnej stimulácii alebo inhibícii boli transfekované bunky trypsinizované a pasážované 

do 24-jamkovej platničky a po 24 hod. inkubované nasledovných 20 hod. s EGF (1 nM), 

dexametazón (10 μM), PD98059 (50 μM) a LY294002 (10 μM) (Sigma). 

5. Western blot nukleárnych a cytoplazmatických extraktov: HeLa a MCF bunky boli 

kultivované v 10 mm miskách s 10 μM dexametazónom. Jadrové a cytoplazmatické proteíny 

boli izolované pomocou kitu NE-PER Nuclear and Cytoplasmatic Extraction Reagents 

(Pierce) podľa manuálu výrobca. Koncentrácia proteínov bola kvantifikovaná pomocou BCA 

assay (Pierce). Jadrové (60 μg)  a cytoplazmatické (120 μg) proteíny boli separované v 12% 

SDS-polyakrylamidovom géli a detekované s anti GR (H300) (Santa Cruz Biotechnology) 

protilátkou a následne vyvolané pomocou ECL kitu (Sigma).
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Výsledky a diskusia

Prvým krokom ku charakterizácii promótora S100P bola lokalizácia iniciačného 

miesta transkripcie pomocou 5´ RACE cDNA S100P, čím sa odhalilo hlavné iniciačné miesto 

transkripcie, ktorého lokalizácia odpovedá  guanozínovému nukleotidu v pozícii +58 pred  

ATG kodónom, čo sa zhodovalo so SoftBerry Fprom počítačovou predikciou [17]. Aby sme 

identifikovali bazálny promótorový element, amplifikovali sme sériu genomických 

fragmentov z 5´oblasti S100P génu použitím gén špecifických primérov a genomickej DNA 

izolovanej z HeLa buniek.  Fragmenty boli inzertované do pGL3-Basic reportérového vektora 

pred luciferázový gén. Funkčná analýza promótorových konštruktov bola tranzientne 

transfekovaná do HeLa buniek , ktoré prirodzene exprimujú S100P mRNA, a preto zrejme 

obsahujú všetky dôležité komponenty transkripčnej mašinérie potrebné na transaktiváciu 

S100P génu.  Luciferázová aktivita produkovaná našimi promótorovými konštruktmi ukázala, 

že bazálny promótor S100P génu sa nachádza vo vnútri -236/+58 oblasti (Obr. 1a). Táto 

oblasť vykazuje podobné hodnoty aktivity ako dlhšie konštrukty -700/+58 a -1234/+58. 

Odstránenie terminálnych sekvencií spôsobilo značnú redukciu aktivity, odpovedajúcu ‹10% 

pri strate -236/-125 fragmentu a 20% pri strate -13/+58 oblasti. To naznačuje, že terminálne 

sekvencie bazálneho promótora obsahujú kritické regulačné elementy, ktorých spolupráca je 

potrebná pre úplnu transkripčnú aktiváciu S100P génu. RT PCR analýza expresie S100P génu 

ukázala, že len línie HeLa a MCF-7 exprimujú endogénny S100P transkript. Bola 

vyhodnotená aj aktivita 

bazálneho promótora 

S100P kódovaného 

ľudskou bunkovou líniou 

MCF-7, ktorá bola nižšia 

ako u HeLa buniek. 

Nameranú hodnotu 

luciferázy v tejto líniii 

sme vyjadrili ako percento 

aktivity získanej v HeLa 

bunkách (Obr. 1b). Na 

základe týchto experimentov sme sa rozhodli ďalej použiť len líniu HeLa, ktorá prirodzene 

exprimuje S100P a vykazovala vyššiu transkripčnú aktiváciu. Počítačová analýza 

promótorovej sekvencie rozličnými softvérmi predpokladá niekoľko cis-elementov 

prispievajúcich k regulácii transkripcii génu S100P. Poloha napr. Inr sa predpokladá na -1/-4 

Obr. 1: Analýza promótora a expresia génu S100P.
(a) Transkripčná aktivita luciferázových konštruktov obsahujúcich 
fragmenty promótora S100P. (b) Luciferázová aktivita bazálneho 
promótora v rôznych rakovinových bunkových líniách.
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nt. pred iniciačným miestom transkripcie (IMT) a TATA box bol nájdený na očakávanej 

pozícii -20/-25 od IMT, čo potvrdzuje správnosť lokalizácie IMT Gibadulinovou A. a kol. 

[17]. Oblasť pred TATA boxom obsahuje väzobné miesta pre SMAD, prekrývajúce sa 

STAT/CREB a SP-1 transkripčné faktory, ale aj niekoľko GRE elementov. Na druhej strane, 

sekvencia za IMT obsahuje väzobné miesta pre transkripčné faktory NF-1 a SP/KLF. 

Čiastočné poznatky o vzťahu proteínu S100P k nádorovým ochoreniam umožňujú 

predpokladať možnú úlohu mitogénnej a hormonálnej regulácie. Expresia luciferázy pod 

kontrolou bazálneho promótora (-236/+58) génu S100P bola indukovaná viac ako 2-násobne 

epidermálnym rastovým faktorom, 1.5-násobne dexametazónom, kým PD98059 a LY294002 

inhibítory MAPK a PI3K redukovali aktivitu promótora (Obr. 2). Avšak pod kontrolou 

promótorovej oblasti -700/+58 sa hladina expresie luciferázy po pridaní dexametazónu, 

syntetického steroidného hormónu, zvýšila 3-násobne, kým PD98059 stratilo svoj inhibičný 

účinok (Obr. 3).

                                              

Obr. 2: Transkripčná aktivita bazálneho promótora 
S100P v odpovedi na epidermálny rastový faktor, 
dexametazón, PD98058 a LY294002.

Obr. 3: Transkripčná aktivita promótorovej 
oblasti -700/+58 S100P v odpovedi na 
dexametazón a PD98058.

Obr. 4: Translokácia glukokortikových receptorov 
z cytoplazmy do jadra po indukcii kortikosteroidom 
dexametazónom.
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Záver 

Overenie účinku mitogénov a hormónov na signálne dráhy nádorových buniek je 

dôležité pre pochopenie vývinu nádoru a možnosti antihormonálnej terapie a terapie 

cytotoxickými látkami. Niektoré transkripčné faktory potencionálne sa viažuce k promótoru 

S100P sú známe, že odpovedajú na signál transdukčných dráh aktivovaných mitogénnou 

alebo hormonálnou stimuláciou. Tieto dráhy zahŕňajú prenos signálu cez MAPK alebo PI3K, 

a tak môžu byť blokované špecifickými inhibítormi. V tejto práci  sme analyzovali aktivitu 

bazálneho promótora S100P a oblasti  -700/+58, ktoré sa líšili v odpovedi na dexametazón. 

Keďže oblasť -700/+58 obsahuje omnoho viac GRE elementov, predpokladáme, že 

glukokortikové receptory (GR) aktivované hormonálnym stimulom by sa mohli podieľať na 

regulácii expresie S100P. Tento fakt podporuje translokácia GR z cytoplazmy do jadra po 20 

hod. inkubácii s dexametazónom (Obr. 4). 
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Úvod a formulácia cieľa

Zelené jednobunkové riasy majú veľký význam ako organizmy pre základný 

biologický výskum aj ako prostriedok pre biotechnologický priemysel. Chlamydomonas 

reinhardtii je schopná fotoautotrofného rastu na čistom minerálnom médiu, môže byť ľahko 

kultivovaná vo veľkých množstvách, s vysokou bunkovou hustotou, dokonca s absenciou 

svetla [8]. Význam týchto organizmov stúpol s vývojom techník pre jadrovú, chloroplastovú 

a mitochondriálnu transformáciu. Vývoj techník pre jadrovú transformáciu Chlamydomonas 

reinhardtii má značne rozšírené využitie, uľahčujúc molekulárno – genetické analýzy 

bunkových procesov, ako sú stavba a funkcia bičíkov, biogenéza a fotosyntetický systém, 

bunkové interakcie (spojenia bunka - bunka) a signálnu transdukciu [4]. K dispozícii je séria 

molekulárnych metód pre molekulárne štúdie Chlamydomonas ako sú jadrové transformácie, 

inzerčná mutagenéza pre značenie jadrových génov a génový silencing RNA interferenciou 

pre analýzy génovej funkcie [1]. Napriek týmto výhodám je Chlamydomonas reinhardtii

odolná expresii heterológnych génov. Medzi možné príčiny patrí pozičný efekt, neúčinná 

transkripcia heterológnych promótorov, génový silencing metyláciou, nepresné RNA 

spracovanie, RNA stabilita, ako aj poškodená translácia cudzorodých sekvencií 

nekompatibilných s kodónom Chlamydomonas [2]. 

Genetická a molekulárna analýza jadrových transformácií odhaľuje, že integrácia DNA 

nastáva prevažne počas nehomologickej rekombinácie zavedením markera do náhodného 

miesta [3]. Jadrové transformanty boli získané použitím úplných alebo cudzorodých

C.reinhardtii génov ako selekčných markerov, ktoré komplementovali auxotrofné mutácie 

[5]. Hlavnou výhodou použitia rezistentných génov ako selekčných markerov 

v transformačných experimentoch s C. reinhardtii je ich nezávislosť od génového pozadia [1].

Prvý účinný antibiotický (zeocin/ fleomycín) rezistenčný marker bol skonštruovaný na 
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báze bakteriálneho ble génu [6]. Bakteriálne gény, kódujúce aminoglykozid-inaktivačné 

fototransferázy (APH), ktoré udeľujú rezistenciu na kanamycín, neomycín, G418 (člen 

gentamycínovej B rodiny, známy ako geneticín), a paromomycín, sú značne používané ako 

transformačné markery vo veľkom množstve rôznych eukaryotických organizmov, zahŕňajúc 

mikrobiálne, rastlinné, živočíšne a ľudské bunky. C.reinhardtii má špeciálne vysokú 

senzitivitu na G418 a paromomycín, ktoré interagujú s prokaryotickými aj eukaryotickými 

ribozómami [8]. 

V súčasnosti sú známe štyri mechanizmy aminoglykozidovej rezistencie [7]:

1) deaktivácia aminoglykozidov N-acetyláciou, adenyláciou alebo O-fosforyláciou

2) redukcia intracelulárnej koncentrácie aminoglykozidov zmenou permeability vo 

vonkajšej membráne

3) modifikácia 30S ribozomálnej podjednotky  cielenou mutáciou

4) metyláciou aminoglykozid väzobného miesta 

Enzymatická modifikácia je jedným z najdôležitejších mechanizmov 

aminoglykozidovej rezistencie, výsledkom čoho je strata antibakteriálnej aktivity spôsobená  

menšou afinitou k cieľovej ribozomálnej A-polohe. Enzýmy modifikujúce aminoglykozidy sú 

N-acetyltransferázy (AAC), ktoré využívajú acetyl koenzým A ako donor a ovplyvňujú amino 

funkciu, O-nukleotidyltransferázy (ANT) a O- fosfotransferázy (APH), ktoré oba využívajú 

ako donor ATP a ovplyvňujú hydroxylovú funkciu [7].

V mojich experimentoch som používal naizolované plazmidy pHyg3 a pSI103. 

Plazmid pHyg3 obsahuje gén aph7, pochádzajúci zo Streptomyces hygroscopicus, ktorý je 

pod kontrolou silného konštitutívneho Chlamydomonas reinhardtii promótora. Na 3´konci je 

230 bp dlhá netranslatovaná časť rbcS2 génu Chlamydomonas reinhardtii, s funkčným 

TGTAA polyadenylačným signálom. Plazmid pSI103 obsahuje gén rezistencie na 

paromomycín aphVIII, ktorý pochádza zo Streptomyces rimosus. Tento gén je pod kontrolou 

konštitutívneho promótora génu rbcS2 a indukovateľného promótora hsp70A, ktorý je 

indukovateľný svetlom aj teplotnými šokmi a zvyšuje transformačnú účinnosť. V oboch 

plazmidoch sú vložené špeciálne intróny, ktoré zvyšujú ich expresiu. 

Zelená riasa Chlamydomonas reinhardtii je náročná na klonovanie cudzorodých génov 

pretože má odlišné kódovanie, obsahuje približne 65% G-C párov. Gény aph7 a aphVIII sa 

svojim obsahom G-C párov približujú obsahu G-C párov obsiahnutých v genóme 

Chlamydomonas reinhardtii.
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Obr. 1: Gén rezistencie na Hygromycín B vo 
vektore pHyg3

Obr. 2: Gén rezistencie na Paromomycín vo 
vektore pSI103

Aph7 a aphVIII markery majú špecificitu na rôzne substráty, konkrétne na hygromycín 

a paromomycín. Oba markery môžu byť použité aj paralelne čím sa otvára smer k novým 

stratégiám v transformácii Chlamydomonas reinhardtii.

Cieľom práce bolo priame porovnanie markerov Aph7 a AphVIII použitých pri 

paralelných transformačných, dvojkrokových transformačných a kotransformačných

experimentoch a dôkaz prítomnosti génov rezistencie PCR analýzou transformantov.

Materiál a metódy

1. Pri experimentoch som použil kmeň CC277 cw15-2 mt+, ktorý má poruchu v bunkovej 

stene.

2. Izolácia plazmidovej DNA - komerčnými kitmi: QIAgen MIDI QIA FILTER, 

Nucleobond Xtra MIDI/MAX.

3. Izolácia genómovej DNA kitom DNeasy Plant Mini Kit.

4. Jadrová transformácia u riasy C. reinhardtii (kmeň 302cw15arg2 a kmeň CC277 cw15-2 

mt+) modifikovanou metódou so sklenenými guľôčkami [5].

5. PCR analýza: primery Tub5´ a Hyg Down (pre pHyg3) a Hyg Up a Hyg Down (pre 

pSI103); použitá bola KOD Hot Star DNA polymeráza.

Výsledky a diskusia

 Paralelná transformácia

Hyg   277 Par   277

203 kolónií/misku 167,75 kolónií/misku

Obr. 3: Výsledky paralelnej transformácie

Z výsledkov paralelnej transformácie vyplýva, že marker rezistencie pre hygromycín 
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po transformácii do C. reinhardtii dosahoval vyššiu transformačnú účinnosť ako marker 

rezistencie pre paromomycín.

 Krížové testovanie transformantov

Po transformácii plazmidov pHyg3 a pSI103 do kmeňa cc277, som transformanty 

otestoval na zvyšujúcich sa koncentráciách svojho antibiotika, a taktiež aj na nižších 

koncetráciách druhého antibiotika, kedy hygromycín rezistentné transformanty (HygR) boli 

vysievané na pôdu s paromomycínom a paromomycín rezistentné transformanty (ParR) na 

pôdu s hygromycínom (krížové testovanie).

Obr. 4: Krížové testovanie hygromycínových 
transformantov

Obr. 5: Krížové testovanie paromomycínových 
transformantov

Hygromycínové transformanty rástli na hygromycínových pôdach aj pri koncentrácii 

100 μg/ml, z čoho vyplýva že gén Aph7 udeľuje rezistenciu pri 7-krát vyššej koncentrácii ako 

je jeho selekčná. Gén AphVIII v paromomycínových transformantoch udeľoval rezistenciu pri 

koncentrácii 40 μg/ml 56% transformantov. Pri koncentrácii 100 μg/ml kolónie rástli už len 

ojedinele.

Hygromycínové transformanty rástli pri krížovom testovaní na koncentrácii 

paromomycínu 2,5 μg/ml. Pri paromomycínových transformantoch vysievaných na pôdu 

s obsahom hygromycínu, kolónie narástli pri všetkých testovaných koncentráciách, dokonca aj 

pri selekčnej koncentrácii hygromycínu.

 Dvojkroková transformácia

Pri tomto experimente som hygromycínové transformanty narastené pri koncentrácii 

hygromycínu 100 μg/ml transformoval plazmidom pSI103, a naopak paromomycínové 

transformanty plazmidom pHyg3. Vysieval som ich následne na misky so selekčnými 

koncentráciami oboch antibiotík. Pri transformácii paromomycínového vektora do 

hygromycínových transformantov narástlo 520,7 kolónií na misku, kým pri transformácii 

hygromycínového vektora do paromomycínových transformantov narástlo až 1183 kolónií na 

misku.

Hyg
R
 - TAP Hyg

R
 - 100 μg/ml Hyg Hyg

R
 - 2,5 μg/ml Par

100% 90% 19%

kmeň 277

ParR - TAP ParR - 100 μg/ml ParR - 15 μg/ml Hyg

100% 8% 14%

kmeň 277
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 Kotransformácia

Výsledky predchádzajúcich experimentov naznačujú možný synergický vzťah medzi 

týmito dvoma antibiotickými markermi. Na potvrdenie tejto hypotézy som kotransformoval 

obidva plazmidy naraz do riasy Chlamydomonas reinhardtii, a to pri rôznych koncentráciách 

antibiotík. Pri použití selekčných koncentrácií (hygromycín 15 μg/ml, paromomycín 

10 μg/ml) na miskách vyrástlo v priemere 2,6 kolónií na misku. Pri koncentráciách 

hygromycínu a paromomycínu 5 μg/ml narástlo 16 transformantov na misku.

 PCR analýza

S cieľom získať ďalší dôkaz génov rezistencie na hygromycín a paromomycín, som 

podrobil transformanty PCR analýze. Výsledkami tohto experimentu som dokázal rezistenciu 

na hygromycín u transformantov, dvojkrokových transformantov ako aj u kotransformantov. 

Pozitívne výsledky u všetkých typov transformantov sa mi nepodarilo dosiahnuť pri 

dokazovaní rezistencie na paromomycín.

Obr. 6: PCR analýza transformantov a kotransformantov. V ľavej časti dôkaz génov rezistencie na hygromycín, 
v pravej časti dôkaz génov rezistencie na paromomycín.

Záver

Cieľom mojej práce je dokázať synergický vzťah medzi génom pre rezistenciu na 

hygromycín Aph7, a génom pre rezistenciu na paromomycín Aph8. To že pri krížovom 

testovaní transformanty rezistentné na paromomycín rástli na pôde so selekčnou 

koncentráciou hygromycínu, túto hypotézu potvrdzuje. Dvojkrokové transformácie potvrdili 

schopnosť transformantov rásť na miskách s obsahom oboch antibiotík, a taktiež aj schopnosť 

udržať si rezistenciu na obe antibiotiká aj po niekoľkých preočkovaniach. Transformanty si 
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udržiavajú svoju duálnu rezistenciu už 10 mesiacov. Pri porovnaní transformačnej účinnosti 

kotransformantov s transformantmi dvojkrokovej transformácie je viditeľný veľký až 

niekoľkonásobný úbytok kotransformatov pri použití oboch markerov a duálnej selekcie. 

PCR analýzou som dokázal marker pre rezistenciu na hygromycín u všetkých typov 

transformantov a kotransformantov. Gén pre rezistenciu na paromomycín sa mi podarilo 

dokázať len u dvoch typov transformantov. Príčinou môže byť aj použitie dvoch typov 

promótorov (konštitutívneho a indukovaného) vo vektore pSI103. Keďže som používal 

primer pre prvý promótor a transformáciou sa mohla včleniť do genómu C. reinhardtii

neúplná kazeta, t.j. bez prvého promótora. Udržanie si génu rezistencie na paromomycín ale 

dokazuje rast transformantov na miskách so selekčnou koncentráciou paromomycínu. Marker 

rezistencie na paromomycín bol taktiež dokázaný u transformantov Southern blotom (Dr. 

Mages, Univerzita Regensburg, ústna komunikácia).

V ďalšom priebehu projektu sa pokúsim dokázať gén rezistencie na paromomycín 

použitím primera pre v poradí druhý promótor  vo vektore pSI103. Taktiež sa pokúsim 

skonštruovať vektor obsahujúci markery Aph7 a AphVIII, ktorý bude účinný pre transformáciu 

do riasy Chlamydomonas reinhardtii pri selekčných koncentráciách paromomycínu 

a hygromycínu.
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Biotransformácia C-6 aldehydov s využitím rekombinantných enzýmov

Pavol Utekal, Lucia Pánčiová, Pavol Koiš, Ján Turňa, Stanislav Stuchlík

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; palou@centrum.sk

Úvod a formulácia cieľa

V čerstvom rastlinnom tkanive sa po mechanickom rozrušení tvoria súborom 

biochemických reakcíí z kyseliny linoleovej a -linolénovej rastlinné aromatické látky, medzi 

ktoré patria aj šesťuhlíkaté aldehydy a alkoholy, po ktorých rastie dopyt, pretože slúžia ako 

aditíva v potravinárskom priemysle [1]. V posledných dekádach sa na ich spracovanie

využívajú enzýmy, hlavne oxidoreduktázy [3]. Najvýhodnejším enzýmom zo skupiny

oxidoreduktáz je alkoholdehydrogenáza (ADH), ktorá v prímnosti  kofaktorov NADH/NAD+

katalyzuje interkonverziu C6- aldehydov a C6-alkoholov. V in vitro podmienkach bola 

úspešne použitá na redukciu trans-2-hexenálu na trans-2-hexenol ADH zo Saccharomyces

cerevisiae [4, 5].

ADH, tak ako vačšina enzýmov zo skupiny oxidoreduktáz je závislá na 

nikotínamidových kofaktoroch β-1,4-nikotínamid adeníndinukleotid (NADH) alebo β-1,4-

nikotínamid adeníndinukleotid fosfát (NADPH). Na rozdiel od enzýmov sú kofaktory 

spotrebovávane v stechiometrickom množstve spolu so substrátom. Kvôli ich vysokej cene je 

ich stechiometrické použitie nerentabilné a preto existuje značný záujem o vyvinutie 

efektívnych regenerečných metód [6]. Okrem znižovania nákladov enzymatických 

biotransformácii uľahčuje regenerácia izoláciu produktu, zabraňuje inhibícii reakcie 

samotným kofaktorom a može urýchliť termodynamicky nevýhodnú transformáciu spojením s 

termodynamicky výhodnou regeneračnou reakciou [7].

V enzýmových bioreaktoroch je v súčasnosti na regeneráciu NADH z NAD+ in vitro 

intenzívne využívaný enzým NAD+-závislá formiát dehydrogenáza (FDH) z metylotrofných 

baktérií druhu Candida boidinii. Tento systém regenerácie kofaktorov bol v minulosti úspešne 

aplikovaný [8, 9, 10, 11].

Cieľom našej práce je pripraviť rekombinantné enzýmy ADH a FDH produkované 

baktériami Escherichia coli, ktoré budú vo forme izolovaných enzýmov využité pri 
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biotransformácii C-6 aldehydov.

Materiál a metódy

Použité baktériálne kmene a kvasinky. Bakteriálne kmene E. coli použité v tejto 

práci na množenie plazmidov, na klonovanie a na expresiu sú uvedené v tabuľke 1. Kmene 

použité na množenie a klonovanie boli JM109 a XL-1 Blue a na expresiu boli použité kmene 

BL21(DE3) a BL21(DE3)pLysS.

Tab. 1: Bakteriálne kmene E. coli, ich fenotyp a zroj

Kmeň E. coli Fenotyp Zdroj

JM 109 recA1 endA1 supE44 hsdR17 ryrA96 thi, relA1, 2-~ A(lac-
proAB) [F traD36 proAB lacIqZ AM15]

Promega

BL21(DE3) F- ompT hsdSB (rB
- mB

-) gal, dcm (DE3) Novagen

BL21(DE3)pLysS F- ompT hsdSB (rB
- mB

-) gal, dcm (DE3) pLysS (Cmr) Novagen

XL-1 Blue recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac 
[F'proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tcr)]

Stratagene

Ako zdroje génov kódujúcich príslušné enzýmy slúžili kvasinky Saccharomyces 

cerevisiae S288C (PrifUK) (ADH) a Candida boidinii wt. (Chemický ústav SAV) (FDH).

Plazmidy, enzýmy, koenzýmy a primery. Pri príprave nových expresných plazmidov 

sme používali komerčné expresné vektory pET29b(+), pET30b(+) a pET31b(+) od firmy 

Novagen. Na klonovanie PCR produktov sme použili komerčný AT klonovací vektor 

pGEM®-T Easy (Promega). Expresné vektory a PCR produkty naklonované do pGEM®-T 

Easy vektora sme štiepili enzýmami NdeI a XhoI (Fermentas). Na ligáciu sme použili  T4 

DNA ligáza (Fermentas). Koenzýmy NAD+ a NADH boli dodané firmou Sigma. Sekvencie 

primerov, ktoré sme použili na amplifikáciu génov ADH a FDH za účelom klonovania do 

expresných pET vektorov sú uvedené v tabuľke 2.

Tab. 2: Sekvencie primerov a cieľové sekvencie restrikčných endonukleáz

Primer Sekvencia
ForADH 5'....ACGCA/TATGTCTATCCCAGAAACTCAAAAAGGT....3'

RevADH 5'....CGCC/TCGAGTTTAGAAGTGTCAACAACGTATCT....3'

ForFDH 5'....CA/TATGAAGATCGTTTTAGTCTTATATGGTGC....3'

RevFDH 5'....C/TCGAGTTTCTTATCGTGTTTACCGTAAGCTTT....3'

Izolácia plazmidovej DNA: komerčný kit QIAprepSpin Miniprep Kit (QIAGEN)
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Elektroforéza: TAE: 40 mmol.dm-3 Tris.HCl, 20 mmol.dm-3 octan draselný, 2 

mmol.dm-3 EDTA, pH 8.5; STOP C: 4  EDTA, 1  SDS, 0.05  brómfenolová modrá, 50 

% v/v glycerol; Farbiaci roztok: 1-1.5 mg.dm-3 etídium bromid

Transformácia baktérií: podľa Weston a kol., 1981 [14]

Izolácia chromozomálnej DNA z kvasiniek: podľa Harju a kol., 2004 [13]

Polymerázová reťazová reakcia (PCR): PCR reakcie boli uskutočnené v objeme 

25 l s obsahom 10U GoTaq Hot Start Polymerase v 1x Colorless Go Taq Flexi Buffer 

(Promega), 0.1 nmol každej dNTP, 10 pmol každého primera, 25 ng templátovej DNA a 2.5µl 

25mM MgCl2. PCR amplifikácia bola uskutočnená na prístroji GeneAmp PCR system 9700 

thermocycler s nastavením uvedeným v tabuľke 3.

Klonovanie PCR produktov: oba získané PCR produkty sme naklonovali do

pGEM®-T Easy vektora podľa návodu a získali sme rekombinanty pGEM®-ADH a pGEM®-

FDH

Štiepenie reštrikčnými endonukleázami a ligácia: podľa návodu priloženého ku 

komerčným enzýmom (NdeI a XhoI) sme poštiepili expresné pET vektory a rekombinantné 

plazmidy pGEM®-ADH a pGEM®-FDH. Fragmenty vzniknuté štiepením sme klonovali do 

linearizovaných pET plazmidov pomocou T4 DNA ligázy za vzniku expresných vektorov 

pET29-ADH, pET30-ADH, pET31-ADH, pET29-FDH, pET30-FDH a pET31-FDH

Tab. 3: PCR cyklus na získanie génov ADH a FDH

začiatočná denaturácia 94C 2min 1x

denaturácia 94C 40s

30xanelácia 56C 1min

polymerizácia 72C 1min

finálna polymerizácia 72C 10min 1x

finálne chladenie 4C ∞ 1x

Izolácia DNA fragmentu z agarózového gélu: komerčný kit QIAquick Gel 

Extraction kit (Qiagen)

Sekvenovanie: sekvenovanie bolo uskutočnené na prístroji Genetic analyser ABI3100 

Avant (Applied Biosystems) použitím príslušných sekvenačných primerov

Indukcia expresie: pridanie 1 mmol .dm-3 IPTG do tekutej bakteriálnej kultúry pri 

OD 0,5-1
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SDS polyakrylamidová gélová elektroforéza: podľa Laemmli a kol., 1970 [12]

Purifikácia enzýmov: v preparatívnom množstve pomocou MagneHisTM Protein 

Purification System (Promega)

Stanovenie aktivity enzýmov: Aktivitu enzýmov sme stanovovali meraním zmien 

koncentrácie NAD+ a NADH pomocou absorbancie pri vlnovej dĺžke 340nm.

Výsledky a diskusia

Pomocou PCR sa nám podarilo získať oba požadované gény (ADH a FDH) (obr. 1A) 

a následne ich naklonovať pomocou AT klonovacieho vektora pGEM®-T Easy do pET 

expresných vektorov (obr. 1B) nesúcich T7 promótor, ktorý je rozoznávaný T7 RNA 

polymerázou, nie však RNA polymerázou E. coli. Z toho dôvodu je potrebné aby bol 

hostiteľský kmeň lyzogenizovaný (DE3) cháronom, ktorý kóduje T7 RNA polymerázu. T7 

RNA polymeráza je až 20 krát rýchlejšia ako RNA polymeráza E. coli, čím je zabezpečená 

robustná expresia [16]. Výber vektorov bol robený s ohľadom na následnú purifikáciu. Nami 

vybrané pET vektory obsahujú poly-His-tag a cieľové sekvencie (ADH a FDH) boli 

naklonované na jeho N-koniec. Po dôkladnej analýze expresie budeme v ďaľšej práci 

používať len jeden vektor pre každý enzým, v závislosti na stupni dosahovanej expresie.

Obr. 1: A, Výsledky oboch PCR reakcií analyzovaných gélovou elektroforézou.1.dráha–štandard molekulovej 
hmotnosti O'GeneRulerTM1kbDNALadderPlus(Fermentas), 2.dráha – ADH PCR, 3.dráha – FDH PCR., B,
Restrikčné štiepenie rekombinantného expresného vectora pET30-ADH.1.dráha – Neštiepený vector pET30b(+), 
2.dráha – Vektor pET30-ADH štiepený XhoI a NdeI, 3.dráha - štandard molekulovej hmotnosti O'Gene RulerTM

1kb DNA Ladder Plus(Fermentas)

Dosiahli sme vysokú úroveň expresie v kmeňoch BL21(DE3) a BL21(DE3)pLysS pri 

oboch enzýmoch (obr. 2A) a taktiež sa nám podarilo exprimované enzýmy purifikovať 

v preparatívnom množste pomocou MagneHisTM Protein Purification System (obr. 2B). Tento 

je založený na magnetických Ni2+ časticiach, na ktoré sa viažu histidínové zvyšky 

   1         2       3      1     2      3

         A           B
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exprimovaných proteínov. Elúcia prebieha za prítomnosti imidazolu, ktorý je inhibítorom 

ADH. Imidazol sa však dá z roztoku odstrániť dialýzou alebo použitím Amicon® Ultra 

Centrifugal Filter Devices (MILLIPORE).

Obr. 2: A- výsledok indukcie v kmeni BL21(DE3) s rôznymi expresnými plazmidmi, dráha 1. pET29-ADH bez 
indukcie, 2. pET29-ADH po indukcii; 3. pET30-Adh bez indukcie; 4. pET30-FDH po indukcii; 5. pET31-ADH 
bez indukcie; 6. pET31-ADH po indukcii; 7. pET29-FDH bez indukcie; 8. pET29-FDH po indukcii; 9. pET30-
FDH bez indukcie; 10. pET30-FDH po indukcii; 11. pET31-FDH bez indukcie; 12. pET31-FDH po indukcii; B-
purifikácia pomocou MagneHisTM Protein Purification System (Promega), dráha 1. ADH; 2. FDH; 3. štandard 
molekulovej hmotnosti

Aktivitu ADH sme overili v prítomnosti jej prirodzeného substrátu, etanolu. Napriek 

dosiahnutým výsledkom je potrebné zvládnuť purifikáciu enzýmov v kvantitatívnom meradle, 

pretože pri priemyselnej biotransformácií C-6 aldehydov sú tieto enzýmy potrebné vo veľkom 

množstve.

Záver

- podarilo sa nám pripraviť tri expresné vektory na produkciu ADH a tri na 

produkciu FDH a transformovať ich do niekoľkých expresných kmeňov

- dosiahli sme vysokú úroveň expresie v kmeňoch BL21(DE3) a BL21(DE3)pLysS

- podarilo sa nám exprimované enzýmy purifikovať v preparatívnom množstve

a potvrdiť aktivitu ADH a FDH
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Úvod a formulácia cieľa

Arzén (As) je pre rastliny neesenciálny prvok a zvyčajne ho prijímajú z pôdy len 

v minimálnom množstve. Pre väčšinu rastlinných druhov platí, že obsah As v ich pletivách 

klesá v smere od koreňa ku listom [6]. Pri druhoch, ktoré rastú na nekontaminovaných 

lokalitách sa priemerne obsah As pohybuje v rozmedzí 0,009 až 1,5 mg.kg-1 suchej hmotnosti 

[5]. Výnimku tvoria hyperakumulátory a druhy so zvýšenou akumulačnou schopnosťou As.  

Zistilo sa, že niektoré druhy rodu Agrostis dokážu prijať do svojich listov viac ako 1000 mg 

As na kg suchej hmotnosti [7]. Vysoký obsah As sa zistil aj v telách rastlín Pseudosuga 

taxifolia, Pytirogramma calomelanos, Pteris vitata a Mentha aquatica, ktoré rástli na 

kontaminovaných lokalitách [2, 8].

As sa vyskytuje v podobe arzeničnanov AsO3
-4 a v podobe arzenitanov AsO2-, pričom 

pre rastliny a všetky živé organizmy je nebezpečnejšia práve druhá skupina [6]. [3] udávajú 

priemerný obsah arzénu v horninách zemskej kôry 1,8 mg.kg-1. Jedným z významných 

antropogénnych zdrojov kontaminácie pôd arzénom je banská činnosť. Slovensko, ako krajina 

s bohatou baníckou minulosťou, obsahuje pomerne veľa starých banských lokalít 

s opustenými haldami a odkaliskami ako zvyškami po banskej činnosti. Práve prítomnosť 

zvýšeného obsahu rôznych toxických látok a ťažkých kovov umožnila selekciu vybraných 

rastlinných druhov, ktoré sú schopné osídľovať tieto lokality. To následne viedlo k vytvoreniu 
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určitých životných stratégií prežitia rastlín – k indikácii, hyperakumulácii alebo naopak 

exklúzii kovov z pletív rastlín do okolitého prostredia. Práve druhy, ktoré sú tolerantné voči 

rôznym toxickým kovom v pôdach, je možné využiť pri remediácii kontaminovaných lokalít 

[1].

Poslaním tohto príspevku je priniesť poznatky o akumulácii arzénu do tiel vyšších 

rastlín rastúcich na dvoch starých slovenských banských lokalitách Dúbrava a Pernek. Obidve 

spomínané lokality v minulosti patrili k významným banským revírom, v ktorých sa dolovali 

najmä antimónové rudy a popri ťažbe antimónu sa do okolitého prostredia dostalo veľké 

množstvo arzénu. Zvýšené hodnoty arzénu boli zaznamenané v starých banských haldách, 

v odkaliskovom materiáli a vo výtokoch zo starých banských diel. Hodnoty As prekračujú 

na spomínaných lokalitách mnohonásobne priemerné hodnoty As na referenčných lokalitách. 

Preto sme naše práce zamerali na zistenie potenciálu akumulácie As do vyšších rastlín 

s možnosťou ich následného využitia na remediáciu spomínaných oblastí.

Materiál a metódy

Pernek a Dúbrava patria medzi opustené ložiská antimónových rúd nachádzajúce sa na 

Slovensku; ležia vo varijskom kryštaliniku, v tatrickej tektonickej jednotke [4]. Lokalita 

Pernek sa nachádza na severozápadnom úpätí Malých Karpát, približne 30 km severne od 

Bratislavy. Lokalita Dúbrava leží v Dúbravskej doline, ktorá je súčasťou liptovskej strany 

Nízkych Tatier. Od Liptovského Mikuláša je vzdialená približne 25 km. Dúbrava predstavuje 

jedno z najväčších ložísk antimónových rúd v strednej Európe. V súčasnosti sú zásoby vo 

veľkej miere vyčerpané a ťažba na ložisku bola pred niekoľkými rokmi zastavená.

Na obidvoch lokalitách sa práce zameriavali na zisťovanie obsahu toxických prvkov, 

vrátane arzénu, vo vzorkách pôd, vôd, rastlín a vo vzorkách z haldového a odkaliskového 

materiálu. Lokality boli pravidelne navštevované vo vegetačnom období rokov 2007-2008 za 

účelom floristického mapovania výskytu rastlinných druhov, pričom vybrané rastlinné druhy 

boli podrobené analýze obsahu arzénu. Korene rastlín odobraných priamo z háld a odkalísk 

boli viackrát premývané pod tečúcou vodou a následne premyté v destilovanej vode. Spolu s 

nadzemnými časťami boli sušené 2 týždne pri laboratórnej teplote a následne rozomleté na 

jemný prach. Obsah rôznych kovov, vrátane As, sa stanovoval v nadzemných a podzemných 

častiach bylín a drevín pomocou atómovej hmotnostnej spektrometrie v Geoanalytických 

laboratóriách ŠGÚDŠ v Spišskej Novej Vsi.
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Výsledky a diskusia

Lokalita Pernek

Analyzované vzorky aluviálnych pôd Kostolného potoka drenujúceho ložiskovú oblasť 

patria k pôdnemu typu fluvizem, obsahujú značný podiel hrubozrnného materiálu, ktorý 

pochádza pravdepodobne z rozplavovania haldového materiálu. Vyšší podiel úlomkov hornín 

s prejavmi Sb-mineralizácie a produktov ich zvetrávania v týchto pôdach súvisia s vysokými 

hodnotami celkového As (max. 537,6 mg.kg-1), pričom obsah As klesá úmerne s hĺbkou 

pôdneho profilu, čo má súvis pravdepodobne s procesmi zvetrávania.

Na lokalite Pernek boli analyzované celkovo 3 druhy bylín a 5 druhov drevín, ktoré 

patria k dominantným druhom danej lokality. Zistili sme, že obsah As v nadzemnej časti bylín 

je v rozmedzí 0,69 – 3,59 mg.kg-1. Najviac As sa nachádzalo v listoch ostrice oddialenej 

(Carex remota) a naopak najmenej v listoch papradky samčej (Athyrium filix-femina). 

V konárikoch a listoch drevín sme zistili obsah As v rozmedzí 0,092 – 3,07 mg.kg-1. Najviac 

As sa akumulovalo v listoch javora horského (Acer pseudoplatanus) a najmenej v listoch 

brezy previsnutej (Betula pendula).

Lokalita Dúbrava

Analyzované vzorky pôd v doline toku Palúdžanka, odobraté pod haldami, výtokmi zo 

starých štôlní a odkaliskami banského revíru Dúbrava, možno rozdeliť na dve skupiny 

pôdnych typov: ranker, vyskytujúci sa po okrajoch doliny s relatívne nízkymi obsahmi 

kontaminantov (25,3 – 40,1 mg.kg-1 As) a fluvizem v alúviu potoka s vysokým totálnym 

obsahom kontaminantov (187,1 – 844,9 mg.kg-1 As). Toto zaťaženie je výsledkom 

kombinácie viacerých procesov - rozplavovania materiálov uložených na haldách (v priestore 

ťažby Sb-rúd), distribúcie kontaminantov prostredníctvom povrchových vôd vytekajúcich 

z banských diel a mobilizáciou kontaminantov z materiálov deponovaných na odkaliskách.

V pletivách druhov rastúcich na lokalite Dúbrava sme zistili vyšší obsah As 

v porovnaní s druhmi rastúcimi v Perneku. Obsah As v nadzemných častiach bylinných 

druhov bol v rozmedzí 0,58 – 28,93 mg.kg-1. Maximálny obsah As bol zistený v nadzemnej 

časti veroniky lekárskej (Veronica officinalis) a minimálny v listoch papradky samčej 

(Athyrium filix-femina), podobne ako na predchádzajúcej lokalite Pernek.

Celkovo možno skonštatovať, že zistený celkový obsah As v nadzemných častiach 

vybraných vyšších rastlín predovšetkým na lokalite Dúbrava bol niekoľkonásobne prekročený 

oproti hodnotám, ktoré uvádzajú [5]. Na študovaných lokalitách sa nám zatiaľ nepodarilo 

dokázať prítomnosť rastlinných druhov, ktoré by do svojich nadzemných pletív 
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hyperakumulovali As, podobne ako opisujú iní autori [2, 7, 8]. V každom prípade, obsah As 

bol v prípade väčšiny študovaných rastlín zvýšený oproti hodnotám obsahu As v rastlinách 

rastúcich na nekontaminovaných lokalitách, a preto rastliny rastúce na týchto starých 

banských lokalitách môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo predovšetkým pre 

herbivórne živočíchy.

Záver
Na základe získaných výsledkov obsahu arzénu v skúmaných rastlinách možno 

konštatovať, že vybrané rastlinné druhy majú potenciál prijímať arzén a aj ho transportovať ho

do nadzemných častí. Práve tieto druhy sú veľmi zaujímavé z hľadiska ich možného využitia 

v rôznych fytoremediačných procesoch. Niektoré rastlinné druhy akumulujúce vo svojich 

nadzemných častiach zvýšené množstvo As (viac ako 1,5 mg.kg-1 suchej hmotnosti) 

predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre herbivórne živočíchy. Keďže o akumulácii 

arzénu do pletív vyšších rastlín rastúcich na opustených banských lokalitách nemáme stále 

dostatok informácií, mechanizmy príjmu, transportu a akumulácie As do pletív skúmaných 

rastlín vyžadujú ďalšie štúdium.
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Komplementácia mutácie v géne pre nitrátreduktázu u Chlamydomonas reinhardtii

použitím konštruktov z Volvox carterii
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Úvod a formulácia cieľa

Nitrátredutáza je prvým enzýmom v dráhe asimilácie nitrátu a katalyzuje redukciu 

nitrátu (NO3
-) na nitrit (NO2

-). Aktívny enzým tvorí multimér obsahujúci elektróny

transportujúce podjednotky ako FAD, protohém b a molybdén [1]. Gén pre tento enzým je 

v mnohých aspektoch užitočným, a preto aj veľmi rozšíreným, nástrojom molekulárnych 

štúdií rastlín [2]. U Chlamydomonas reinhardtii je nitrátreduktáza kódovaná lokusom nit-1 s 

dĺžkou 5-8 kilobáz. Gén bol izolovaný z genómovej knižnice použitím próby odvodenej od 

sekvencie z jačmeňa [3]. Homologický gén sa nachádza u Volvox carteri v lokuse nitA [4]. 

Koloniálne riasy z čeľade Volvocaceae, kam patrí aj Volvox, sú zaujímavými modelmi 

pre rôzne druhy biologických štúdií. Príkladom je štúdium faktorov podmieňujúcich vznik

mnohobunkových organizmov. Tie sú pre väčšinu druhov skryté pod stovkami miliónov 

rokov evolúcie. Volvocaceae sa však vyvinuli z jednobunkového predka už pred 35 miliónmi 

rokov [5]. Porovnania sekvencií génu pre 5,8S ribozomálnu RNA potvrdzujú existenciu 

jediného spoločného predka týchto rias a ukazujú tiež, že C. reinhardtii je najpríbuznejším

spomedzi viac ako 50 taxonomicky príbuzných jednobunkových organizmov [6].

Gény z C. reinhardtii úspešne komplementujú mutácie ortologických génov u V. 

carteri [7]. Komplementácia v opačnom smere neposkytuje uspokojivé výsledky. Možnými 

príčinami neúspešných komplementácií je problém s heterológnou expresiou [8]. Cieľom 

mojej práce je komplementovať mutáciu v géne pre nitrátreduktázu u C. reinhardtii génom z 

V. carteri.

V minulosti sa v našom laboratóriu používali pre transformáciu kmene C. reinhardtii s 

porušenou bunkovou stenou. Porucha bunkovej steny dovoľuje transformovať riasy pomocou 

metódy s využitím sklenených guličiek s veľmi dobrou účinnosťou [9]. Komplementačné 

experimenty vyžadujú použitie kmeňa, ktorého mutácia v bunkovej stene nie je dostatočnou 
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pre transformáciu klasickou metódou s guličkami. Pozitívneho výsledku sa nám podarilo 

dosiahnuť až modifikáciou protokolu a použitím metód pre transformáciu štandardného typu 

rias s bunkovou stenou s využitím enzýmu autolyzínu [9]. Autolyzín je enzým narušujúci 

štruktúru bunkovej steny. Pripravuje sa ako médium obohatené o autolyzín, ktorý produkujú 

párujúce sa riasy [10, 11]. V tejto práci boli odskúšané a porovnané dve metódy izolácie 

autolyzínu.

Materiál a metódy

1. Kmene a plazmidy: V práci bol použitý kmeň C. reinhardtii CC2454 cw15 nit1-305 mt– na 

transformačné pokusy a kmene CC620 mt+ a CC621 mt– pre izoláciu autolyzínu. Na 

transformáciu boli použité nasledovné plazmidy: pSI103 (selekcia na pôde s obsahom

paromomycínu), pUCBM20_nit1, pVcNR15, pPnit1nitA, pPnitAnit1 (selekcia na pôde s 

obsahom NO3
-).

2. Izolácia autolyzínu

2.1. Metóda modifikovaná podľa Buchanana a Snella: [10] Kmene CC620 mt+ a CC621 

mt- sa regenerujú na svetle pri izbovej teplote, minimálne 1, optimálne 3 dni na pevnej pôde 

TAP. Naočkujú sa do 200 ml tekutého média TAP. Kultivujú sa pri izbovej teplote, na svetle, 

3 dni do hustoty 5-7.106 bb/ml. Kultúra sa centrifuguje 5 min pri 25°C a 3500 RPM. Bunky sa 

rozsuspendujú v 75ml tekutej TAP bez dusíka. Gaméty sa indukujú cez noc na svetle za 

aerácie. Centrifugujú sa 5 min pri 25°C a 3500 RPM. Bunky sa rozsuspendujú v roztoku 

Hepes/CaCl2 do 3.108 bb/ml. Zmiešajú sa rovnaké množstvá oboch párovacích typov vo 

väčšej Erlenmayerovej banke. Párujú sa 30-45 min na svetle bez trepania. Centrifugácia 8 min 

pri 25°C a 3500 RPM. Supernatant sa filtruje cez  póry s veľkosťou aspoň 0,45m. Autolyzín 

sa uchováva pri -20°C.

2.2. Metóda podľa Internetového protokolu: [11] Kmene CC620 mt+ a CC621 mt- sa 

regenerujú na svetle pri izbovej teplote, minimálne 1, optimálne 3 dni na pevnej pôde TAP. 

Naočkujú sa do 125 ml tekutého média TAP v 500 ml Erlenmayerovej banke. Kultivujú sa pri 

izbovej teplote na svetle približne 2 dni do hustoty 3.106 bb/ml. Kultúra sa centrifuguje 5 min 

pri 25°C a 3500 RPM. Bunky sa rozsuspendujú v 500ml tekutej TAP bez dusíka v 1000ml 

Erlenmayerovej banke. Gaméty sa indukujú 24 hodín na svetle za aerácie pri 25°C. 

Centrifugujú sa 5 min pri 25°C a 3500 RPM. Bunky sa rozsuspendujú v 100ml tekutej TAP 

bez dusíka (vzniknutá koncentrácia je približne 3,75.106 bb/ml). Zmiešajú sa rovnaké 

množstvá oboch párovacích typov v 1000 ml Erlenmayerovej banke. Párujú sa 1-2 hodiny na 
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svetle bez trepania pri 25°C. Centrifugácia 8 min pri 25°C a 3500 RPM. Supernatant sa 

filtruje cez  póry s veľkosťou aspoň 0,45m. Autolyzín sa uchováva pri -20°C.

3. Transformácia rias

3.1. Transformácia rias s poruchou bunkovej steny: Kmeň sa naočkuje do tekutej pôdy 

a nechá sa rásť 72 hodín na svetle za aerácie pri 25°C. Kultúra sa zahustí do koncentrácie 

2.108 bb/ml. 300l buniek sa zmieša v mikrocentrifugačnej skúmavke s 300g sklenených 

guličiek. Pridá sa 2g plazmidovej DNA. Vortexuje sa 15 sekúnd. Ak sa selektuje na marker 

ATB rezistencie, kultivuje sa 24 hodín v tekutom neselekčnom médiu pri 25°C na svetle za 

aerácie. Vysieva sa na pevnú selekčnú pôdu. Misky sa kultivujú 7-10 dní na svetle pri 25°C.

3.2. Transformácia rias CC2454 cw15 nit1-305 mt- s použitím rôznych autolyzínov: Kmeň 

sa naočkuje do tekutej pôdy a nechá sa rásť 72 hodín na svetle za aerácie pri 25°C.

Centrifugácia 8 min pri 25°C a 3500 RPM. K peletu sa pridá 10ml [10], alebo 30ml [11] 

autolyzínu. Inkubuje sa 1 hodinu na svetle bez aerácie. Centrifuguje sa 5 min pri 25°C a 3500 

RPM. Autolyzín sa odstráni. Kultúra sa zahustí do koncentrácie 2.108 bb/ml. 300l buniek sa 

zmieša v mikrocentrifugačnej skúmavke s 300g sklenených guličiek. Pridá sa 2g 

plazmidovej DNA. Pridá sa 100l 20%PEG 8000. Vortexuje sa 30 sekúnd. Pokračuje sa ako 

v prípade 3.1.

Výsledky a diskusia

1. Transformácia rias CC2454 cw15 nit1-305 mt- protokolom pre riasy s poruchou 

bunkovej steny: Pre transformáciu boli použité plazmidy pUCBM20 Nit-1 a pSI103 s génom 

pre rezistenciu voči paromomycínu (použitý ako pozitívna kontrola). Tento plazmid bol už 

úspešne odskúšaný v našom laboratóriu na niekoľkých kmeňoch C. reinhardtii a v našich 

pokusoch mal vylúčiť prípadnú chybu v plazmidoch, ktoré selektovali riasy na prítomnosť 

nitrátreduktázy. V žiadnom z pokusov sme nezískali transformanty. Neprítomnosť kolónií na 

pozitívnej kontrole indikuje zlyhanie transformačnej metódy.

2. Transformácia rias CC2454 cw15 nit1-305 mt- s použitím autolyzínu: Aktivitu 

autolyzínov izolovaných podľa dvoch protokolov [10, 11] sme testovali metódou s použitím 

detergentu Triton X-100 [10]. Predbežné testy naznačovali, že autolyzín izolovaný metódou 

podľa internetového protokolu [11] je zriedenejší a preto sme sa ho rozhodli pridať trikrát 

viac. Po použití autolyzínu sme konečne získali transformanty. Tento výsledok potvrdil 

predpoklad, že dôvodom predošlých neúspechov bola pevná bunková stena. Výsledky 

transformácií dosiahnuté použitím 10ml autolyzínu izolovaného podľa Buchnana a Snella
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[10] boli porovnateľné s výsledkami dosiahnutými pri použití 30ml autolyzínu izolovaného 

podľa internetového protokolu [11] (Tab.1). Keďže protokol z internetu je efektívnejší, v 

ďalších pokusoch sme používali už iba tento typ autolyzínu. Niektoré protokoly pre 

transformáciu rias využívajú na zvýšenie transformačnej účinnosti polyetylénglykol (PEG), 

činidlo spôsobujúce tzv. molecular crowding (zahusťovanie roztoku bez zníženia objemu) [9].

V našich pokusoch sa jeho použitie osvedčilo. Bez jeho prítomnosti bola transformačná 

účinnosť omnoho nižšia (Tab.1). Transformačná účinnosť plazmidu pUCBM20 Nit-1 bola 

v prvom pokuse veľmi nízka v porovnaní s pozitívnou kontrolou. V neskorších pokusoch 

(tretí stĺpec Tab.1) s použitím iného zdroja DNA sa zvýšila. Prvý výsledok bol pravdepodobne 

ovplyvnený nedostatočnou kvalitou použitej plazmidovej DNA. 

Tab. 1: Výsledky transformačných reakcií kmeňa CC2454 305 cw15 mt-. Vľavo sú úvedené podmienky reakcie. 
Čísla v hranatých zátvorkách uvádzajú metódu, podľa ktorej bol použitý autolyzín izolovaný a znamienkom plus 
alebo mínus je naznačená prítomnosť (+) alebo neprítomnosť (-) PEG v reakcii. Vrchný riadok menuje použité 
plazmidy. Čísla uvádzajú priemerný počet transformantov na Petriho misku z 6.107 vysiatych buniek 
ovplyvnených 2 g plazmidovej DNA. * opakovanie pokusu

pSI103 pUCBM20 Nit-1 pUCBM20 Nit-1*

[10]-PEG 3,5 0

[10]+PEG 56 7

[11]-PEG 4 0

[11]+PEG 153 8,5 136,4

3. Komplementácia mutácie použitím konštruktov z Volvox carterii: V pokusoch boli 

použité plazmidy obsahujúce rôzne kombinácie génov a promótorov z génov kódujúcich 

nitrátreduktázu v oboch organizmoch. Plazmid pUCBM20 Nit-1 obsahuje promótor aj gén z 

C. reinhardtii, pVcNR15 obsahuje gén aj promótor z V. carteri, pPNit1-NitA obsahuje gén z 

V. carteri pod kontrolou C. reinhardtii promótora a pPNitA-Nit1 má gén C. reinhardtii pod 

kontrolou promótora V. carteri. Predošlé experimenty s arginínosukcinát lyázou naznačujú, že 

pre heterológnu expresiu vrámci systému Chlamydomonas-Volvox je najdôležitejším 

elementom promótor [8]. Promótory pre nit-1 a nitA sú značne odlišné. Možným vysvetlením 

sú nevyhnutné regulačné odlišnosti, ktoré odlišujú jednobunkové organizmy od 

mnohobunkových. Na rozdiel od arginínosukcinát lyázy však pri nitrátreduktáze promótor 

nepredstavuje jediný faktor, ktorý vplýva na expresiu. Jedným z možných faktorov sú 

enhancerové sekvencie prítomné často v intrónových sekvenciách a interagujúce s inými 

oblasťami. Narušenie vzdialeností medzi interagujúcimi sekvenciami môže mať vplyv na 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

740



intenzitu expresie. Veľmi významný faktor u C. reinhardtii predstavuje aj voľba kodónov. 

Prítomnosť zriedkavých kodónov v géne môže zastaviť transláciu heterológnych génov. Ako 

ukazujú výsledky našich pokusov (Tab.2) pre C. reinhardtii je veľmi podstatný samotný gén. 

Nahradenie promótora, napriek odlišnostiam v sekvencii, dovoľovalo expresiu endogénneho 

génu. Avšak heterológny gén nebol schopný komplementovať mutáciu. Mohlo to byť 

spôsobené tým, že gén pre nitrátreduktázu je napriek evolučnému príbuzenstvu Volvox a 

Chlamydomonas, natoľko odlišný, že nedokáže prípadnú mutáciu komplementovať. Iným 

vysvetlením by mohli byť problémy v rozpoznávaní zriedkavých kodónov, ktoré sa vyskytujú 

vo V.carteri.  

Tab. 2: Výsledky transformačných reakcií kmeňa CC2454 cw15 nit1-305 mt-. Vľavo sú úvedené použité 
plazmidy. Čísla uvádzajú priemerný počet transformantov na petriho misku z 6.107 vysiatych buniek 
ovplyvnených 2 g plazmidovej DNA. 

Pokus č.1 Pokus č.2

pUCBM20 Nit-1 99,60 53,40

pVcNR15 0,29 0,30

pPNit1-NitA 0,00 0,00

pPNitA-Nit1 20,86 9,10

Negatívna kontrola 0,00 0,10

Záver

Podarilo sa nám prekonať dlhotrvajúce neúspechy v transformácii kmeňa CC2454 

cw15 nit1-305 mt– a identifikovali sme príčinu týchto neúspechov. Nedostatočné narušenie 

bunkovej steny znemožňuje transformáciu štandardným protokolom. Použitím autolyzínu sa 

nám túto riasu podarilo transformovať.

Transformačná účinnosť autolyzínu izolovaného podľa protokolu publikovaného na 

internete sa nelíši od doteraz na katedre používaného protokolu podľa Buchanana a Snella. 

Pre jeho lepšiu efektivitu ho preto môžeme v ďalších experimentoch ďalej používať.

Doterajšie výsledky naznačujú, že gén pre nitrátreduktázu je dôležitejším prvkom pre 

heterológnu expresiu ako promótor. Gén nitA z V.carteri je pravdepodobne alebo evolučne 

natoľko vzdialený, že nedokáže komplementovať mutáciu C. reinhardtii, alebo obsahuje 

zriedkavé kodóny, ktoré bránia translácii jeho produktu.
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Úvod a formulácia cieľa

Bryndza je mäkký roztierateľný syr. Je najstarším produktom syrárskej výroby na 

Slovensku a nesie známku „Chránené zemepisné označenie“. Tradičná bryndza vzniká z 

fermentovaného ovčieho syra vyrobeného z nepasterizovaného mlieka. Vďaka tomu sa v nej 

zachováva pôvodná mikroflóra. Pri vzniku bryndze zohrávajú nenahraditeľnú úlohu baktérie 

mliečneho kysnutia (BMK), ktoré vďaka svojmu metabolizmu a jeho produktom udeľujú 

bryndzi charakteristické vlastnosti.

Väčšina probiotických mikroorganizmov patrí medzi BMK. Sú to najmä druhy z rodov 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Lactococcus, Leuconostoc. Z ostatných 

mikroorganizmov sú to napr. zástupcovia rodov Bacillus a Saccharomyces [12, 18]. 

Názov probiotikum pochádza z gréckeho slova ,,pro bios“, čo znamená ,,pre život“ 

[7]. Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v potravinách a krmivách. 

Zlepšujú zdravie ľudí a zvierat, prípadne môžu pôsobiť preventívne a terapeuticky pri liečbe 

rôznych ochorení [8].

Pôsobenie probiotík zahŕňa: zachovanie, prípadne obnovenie zloženia črevnej 

mikroflóry, udržiavanie mukóznej črevnej rezistencie k infekčným ochoreniam, produkciu 

antimikrobiálnych metabolitov, imunomoduláciu, zlepšenie trávenia, prevenciu hnačiek 

súvisiacich s antibiotikami, kovovú detoxifikáciu, redukciu cholesterolu a zníženie krvného 

tlaku, antioxidačné a antiaterogénne účinky, prevenciu a zmiernenie alergických reakcií, 

zlepšenie laktózovej intolerancie pri deficiencii enzýmu ß- galaktozidázy, ústup nádorov 

a redukciu produkcie karcinogénov a mutagénov [1, 13]. Probiotiká pôsobia aj antifungálne 

a antiprotozoálne [10, 14].

Hlavnými kritériami pre zaradenie kmeňov BMK medzi probiotiká patrí ich schopnosť 
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prekonať kyslé prostredie žalúdka, pôsobenie žlče a pankreatických štiav pri prechode 

duodenom, schopnosť adherencie na črevnú sliznicu a kolonizácia čreva [17]. Nemali by 

obsahovať determinanty rezistencie proti antimikrobiálnym látkam, faktory virulencie 

a nesmú z voľných aminokyselín tvoriť biogénne amíny, ktoré sú pre človeka potenciálne 

toxické [3, 20].

Cieľom prezentovanej práce bola izolácia a charakterizácia BMK rodov Lactobacillus, 

Lactococcus a Enterococcus z bryndze a skríning ich probiotických vlastností. Sledovali sa 

tieto probiotiké vlastnosti:

 schopnosť prekonať kyslé pH 

 tolerancia voči pôsobeniu žlče

 ß- galaktozidázová aktivita

 antimikrobiálna aktivita proti vybraným oportúnne patogénnym baktériám

Materiál a metódy

Bryndza použitá v práci pochádzala z bryndziarne Ružomberok. 

Na stanovenie celkového počtu baktérií vo vzorke bryndze sa použil Živný agar (ŽA) 

(Imuna, Šarišské Michaľany). Pre izoláciu enterokokov sa použil Kanamycín-eskulín-azidový 

agar (KAA) (HiMedia, India), pre izoláciu laktobacilov Rogosa SL agar (RA) (HiMedia, 

India) a pre izoláciu laktokokov M17 agar (HiMedia, India).

Ďalej sa BMK selektovali kultiváciou v Lacotbacillus MRS médiu (Biomark, India) so 

zníženým pH 3 počas 4 hodín pri 37 °C, čím sa simulovalo pôsobenie tráviacich štiav pri 

prechode gastrointestinálnym traktom.

Z izolátov, ktoré tolerovali pôsobenie kyslého prostredia kultivačného média, sa 

vytvoril súbor 32 náhodne vybraných izolátov, pri ktorých sa sledovali probiotické vlastnosti.

Izoláty sa udržiavali vo vpichových kultúrach v Lacotbacillus MRS agare v tme pri 

izbovej teplote a v 15 % glycerínových konzervách pri -80 °C.

Pomocou fenotypových metód (Gramovo farbenie, test katalázovej aktivity) sa izoláty 

zaradili do rodov a následne do druhov pomocou komerčných testovacích systémov 

(enterokoky - STREPTOtest 16 a EN-COCCUStest (Pliva- Lachema, ČR), laktobacily 

a laktokoky - API 50 CHL (Bio- Mèrieux, Francúzsko)). Na úrovni genotypu sa izoláty 

identifikovali pomocou metódy PCR. Pri typizácii enterokokov sa použili primery pre 

druhovo-špecifickú D-ala-D-ala ligázu E. faecalis a E. faecium [2]. Pri typizácii laktobacilov 

druhovo-špecifické primery odvodené od 16S-23S rRNA medzigénovej oblasti a susediacej 
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23S rRNA špecifické pre druhy L. plantarum, L. fermentum, L. rhamnosus, L. paracasei [22].

Pri typizácii laktokokov sa použili primery špecifické pre gén acmA kódujúci hydrolázu 

bunkovej steny pre identifikáciu L. lactis subsp. lactis a L. lactis subsp. cremoris [5].

Pre vylúčenie prítomnosti klonov medzi vybranými izolátmi laktobacilov sa 

uskutočnila (GTG)5-PCR reakcia [6]. Amplifikačné profily sa vyhodnotili pomocou prístroja 

Agilent 2100 Bioanalyzer, ktorý predstavuje alternatívnu metódu klasickej gélovej 

elektroforézy a má významné využitie pri analýze biomakromolekúl.

Pri identifikovaných izolátoch sa sledovali dané probiotické vlastnosti.

Tolerancia voči pôsobeniu žlče sa stanovila prostredníctvom metódy kultivácie 

bakteriálnych buniek v tekutom MRS médiu s 0,3; 0,5 a 1% (V/V) žlče (Sigma Chemical Co., 

USA) pri 37 °C. V 0., 2., 4., 6., 8. a 24. hodine sa merala absorbancia zákalu bakteriálnej 

suspenzie pri 560 nm. Tolerancia a schopnosť rastu v prítomnosti žlče sa vyhodnotila na 

základe rozdielu nameraných hodnôt zákalu suspenzie buniek rastúcich v prítomnosti žlče 

oproti zákalu kultúry rastúcej bez jej prítomnosti. Tento rozdiel sa vyjadril ako percento 

buniek schopných tolerovať pôsobenie žlče počas 0 až 24 hodín [24].

ß-galaktozidázová aktivita izolátov sa stanovila pomocou ONPG testu. Pricípom je 

rozklad bezfarebného ONPG týmto enzýmom na galaktózu a žlto sfarbený ONP. Úroveň 

aktivity enzýmu sa prejaví stupňom intenzity žltého zafarbenia, ktorý je priamo úmerný 

množstvu vzniknutého ONP. Farebná zmena sa meria pri OD450 a OD560. Úroveň aktivity ß-

galaktozidázy sa vyjadrí v Millerových jednotkách (M.j.) [24].

Antimikrobiálna aktivita bryndzových izolátov sa sledovala proti vybraným oportúnne 

patogénnym baktériám: Acinetobacter calcoaceticus CCM 4503, Enterococcus faecalis 

ZSIII4, Listeria innocua CCM 1111, Salmonella enterica subsp. enterica sérovar 

Typhimurium TA100 CCM 3812, Serratia marcescens CCM 303, Sphingomonas

paucimobilis CCM 3293 a Staphylococcus lentus CCM 3472. Na stanovenie tejto aktivity sa 

použila kvapková agarová metóda [21]. 24 hodinová kultúra BMK sa zaliala soft agarom s 

obsahom patogéna a po 48 h. inkubácii sa sledoval vznik inhibičných zón. Z dôvodu 

vylúčenia vzniku inhibičných zón vplyvom bakteriofágov sa použila tzv. sendvičová metóda 

[9]. V prípade enterokokových izolátov sa použila ešte jamková difúzna agarová metóda [25], 

pri ktorej sa použili bezbunkové supernatanty s neupraveným, ako aj s upraveným pH (6,5).
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Výsledky a diskusia

Celkový počet baktérií v bryndzi sa stanovil na Živnom agare (1,73 × 109 KTJ/g), 

počet laktobacilov na RA (5,31 × 108 KTJ/g  – mezofilných O2
+; 6,03 × 108 KTJ/g  –

mezofilných O2
-; 2,45 × 107 KTJ/g  – termofilných O2

+; 1,085 × 107 KTJ/g  – termofilných O2
-

), laktokokov na M17 agare (6,03 × 108 KTJ/g) a počet enterokokov na KAA (1,8 × 108

KTJ/g). Uvedené počty sa zhodujú s počtami baktérií rodov Lactobacillus a Lactococcus

v syroch vyrobených z nepasterizovaného mlieka, výnimkou sú enterokoky, ktoré sa v našej 

práci stanovili vo vyššom počte [4, 23].

Po štvorhodinovej kultivácii v médiu s pH 3 sa znížil počet baktérií na všetkých 

typoch selektívnych pôd o 10 4 až 10 8 KTJ/ g bryndze.

Po vysiatí BMK tolerujúcich kyslé pH na selektívne pôdy sa náhodne vybralo 32 

izolátov. Zo štyroch izolátov z KAA sa pomocou fenotypových metód 2 identifikovali ako E. 

faecium a 2 ako E. durans. Pomocou PCR metódy sa všetky identifikovali ako E. faecium.

Zhoda medzi fenotypovou a genotypovou identifikáciou bola 50 %. Z 21 izolátov z RA sa 

všetky identifikovali ako zástupcovia rodu Lactobacillus. 8 sa identifikovalo ako L. 

plantarum, 9 ako L. fermentum, 2 ako L. rhamnosus a 2 ako L. paracasei. Pozorovala sa 

zhoda medzi fenotypovou a genotypovou identifikáciou. Zo 7 izolátov na M17 agare sa 6 

identifikovalo ako L. plantarum a 1 izolát ako Lactococcus lactis subsp. lactis. Aj tu sa 

pozorovala zhoda medzi fenotypovou a genotypovou identifikáciou. Rast laktobacilov na M17 

agare zaznamenali viacerí autori [15, 19]. Nasvedčuje to skutočnosti, že ani selektívne 

kultivačné médiá nemajú 100 % účinnosť. Naše výsledky sú v súlade s výsledkami prác, ktoré 

determinovali druhové zastúpenie neštartérovej mikroflóry v syroch vyrobených 

z nepasterizovaného mlieka [11, 16]. Prostredníctvom (GTG)5-PCR reakcie sa vylúčil výskyt 

klonov vo vybranom súbore izolátov.

Percento tolerantných buniek voči žlči sa menilo v závislosti od jednotlivých izolátov 

a nebolo druhovo-špecifické, záviselo od času pôsobenia žlče a od jej koncentrácie.  Tieto 

pozorovania potvrdili predchádzajúci výskum, s výnimkou izolátov L. rhamnosus, pri ktorých 

sa  zaznamenala nižšia tolerancia voči pôsobeniu žlče [24].

Hodnoty ß- galaktozidázovej aktivity varírovali v závislosti od izolátu. Najvyššia 

aktivita sa zaznamenala pri izoláte Lactobacillus fermentum, a to 1130 M.j., nasledovali 

izoláty L. plantarum – 130,25 M.j., L. rhamnosus – 124,1 M.j., Najnižšia aktivita sa 

zaznamenala pri izoláte L. fermentum – 1,06 M.j.. V porovnaní s doterajšími výsledkami 
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iných prác bola ß- galaktozidázová aktivita izolátov rodu Lactobacillus a Lactococcus v našej 

práci vyššia [24].

Pri použití kvapkovej agarovej metódy sa najvyššia antimikrobiálna aktivita proti 

vybraným oportúnne patogénnym baktériám zaznamenala pri 6 izolátoch L. plantarum

a jednom izoláte L. rhamnosus, pri ktorých sa pozorovala úplná inhibícia rastu všetkých 

vybraných patogénov, okrem S. marcescens, ktorú inhibovali čiastočne. Najnižšiu aktivitu 

vykazoval L. plantarum (1) ktorý inhiboval len rast S. lentus. Pri jamkovej difúznej agarovej 

metóde s použitím bezbunkových supernatantov enterokokov sa v prípade neupravených 

supernatantov zaznamenala inhibícia rastu všetkých oportúnne patogénnych baktérií, kým pri 

supernatantoch s upraveným pH sa inhibícia nezaznamenala. V tomto prípade boli teda za 

inhibíciu zodpovedné len kyseliny produkované enterokokmi.

Záver

Z výsledkov práce zameranej na izoláciu a charakterizáciu baktérií z rodov 

Lactobacillus, Enterococcus a Lactococcus z bryndze vyplynulo, že počet a druhové 

zastúpenie týchto mikroorganizmov korešponduje s výsledkami zloženia neštartérovej 

mikroflóry v syroch vyrobených z nepasterizovaného mlieka. Skríning probiotických 

vlastností sledovaných bryndzových izolátov naznačuje, že k mikroorganizmom s najvyšším 

počtom týchto vlastností patria laktobacily. Doposiaľ nepreskúmané probiotické 

a bezpečnostné vlastnosti bryndzových izolátov budú predmetom nášho ďalšieho výskumu. 
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Úvod a formulácia cieľa

Bunky, ktoré vytvárajú samotnú rastlinu, obsahujú rozmanité mechanizmy, ktorými 

odpovedajú na podnety nielen v rámci organizmu, ale tiež aj na podnety z vonkajšieho 

prostredia [1]. Pri štúdiách interakcií rastlín a patogénov sa identifikovali oligosacharidy 

z buniek húb, ktoré fungovali ako elicitory stimulujúce produkciu fytoalexínov ako obrannú 

odpoveď na patogény [2]. Okrem prvých biologicky aktívnych oligosacharidov odvodených 

z polysacharidov bunkových stien húb sa neskôr podarilo získať biologicky aktívne 

oligosacharidy parciálnou kyslou hydrolýzou alebo enzýmovou degradáciou polysacharidov 

bunkových stien vyšších rastlín [1]. Medzi najviac preskúmané biologicky aktívne 

oligosacharidy odvodené z polysacharidov bunkových stien rastlín, patria pektínové 

a xyloglukánové oligosacharidy, ktoré ovplyvňujú rast a vývin rastlín [3, 4].

Galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs), ktoré sa získali z

galaktoglukomanánu bunkových stien smreka, sa vyznačujú biologickou aktivitou v 

morfogenetických a regeneračných procesoch, v obranných reakciách rastlinných buniek 

a taktiež v predlžovacom raste [5, 6, 7]. Samotné oligosacharidy stimulujú predlžovací rast 

adventívnych koreňov [8] a podporujú životaschopnosť embryí [6], na druhej strane inhibujú 

predlžovací rast stonkových segmentov hrachu a smreka indukovaný auxínmi [5, 9]. Účinok 

uvedených oligosacharidov závisí od ich koncentrácie a chemickej štruktúry [9]. 

Inhibícia auxínom stimulovaného predlžovacieho rastu epikotylových segmentov 

hrachu indukovaná GGMOs má vplyv aj na zmenu aktivity viacerých enzýmov, ktoré 

modifikujú fyzikálne a chemické vlastnosti bunkovej steny rastlín [10]. Zvýšenú aktivitu 

preukazujú enzýmy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri inhibícii predlžovacieho rastu. 
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Peroxidáza je enzým, ktorý sa účastňuje reakcií v procesoch zastavenia rastu, kontroluje 

rigidifikáciu (spevňovanie) bunkovej steny [11].

V našom experimente sme pozorovali vplyv samotných GGMOs a GGMOs 

v kombinácii s IBA (kyselina -indolylmaslová) na klíčenie semien fazule mungo Vigna 

radiata (L.) Wilczek a na predlžovací rast seminálneho koreňa. Cieľom experimentov bolo 

zistiť závislosť medzi aktivitou GGMOs a načasovania ich pôsobenia s IBA a zmenami v 

peroxidázovej aktivite. 

Materiál a metódy

1. Príprava GGMOs

GGMOs sme získali parciálnou kyslou hydrolýzou a separáciou pomocou gélovej 

chromatografie z galaktoglukomanánu izolovaného zo sekundárnych bunkových stien smreka 

(Picea abies L. Karst) [12].

2. Klíčenie semien a kultivácia

Semená fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek) sme inkubovali v destilovanej 

vode (kontrola) a v roztokoch obsahujúcich samotné GGMOs (v koncentráciách od 10-11 M 

do 10-6 M) alebo v kombinácii s IBA (v koncentrácii 10-8 M – stimulačná koncentrácia a 10-4

M – inhibičná koncentrácia pre predlžovaní rast koreňa fazule mungo). Skúmali sme vplyv 

GGMOs v rôznom časovom pôsobení v porovnaní s IBA. V prvom type experimentov 

(predpôsobenie GGMOs) sme semená nechali imbibovať v GGMOs (3 hodiny) a potom 

pridali ku GGMOs + IBA. V druhom type experimentov (súčasné pôsobenie GGMOs + IBA) 

sme semená nechali imbibovať aj kultivovať v GGMOs + IBA. V treťom type experimentov 

(súčasné predpôsobenie GGMOs + IBA) sme semená nechali imbibovať v GGMOs + IBA (3 

hodiny) a potom nechali kultivovať v destilovanej vode.

Semená sme kultivovali pri teplote 26 C, 70% vlhkosti a v tme v rastovej komore 

(MLR-351H, Sanyo Electric Co., Japonsko). Dĺžku seminálneho koreňa fazule mungo sme 

stanovovali po 24. hodinách kultivácie. Percento inhibície predlžovacieho rastu indukovaného 

IBA sme vypočítali podľa autorov McDougall & Fry [13]. 

3. Stanovenie aktivity peroxidáz

Extrakciu izozýmov peroxidázy sme robili modifikovanou metódou podľa autorov 

Warneck et al. [14]. Množstvo proteínov sme stanovili podľa autora Bradford [15] použitím 

albumínu hovädzieho séra ako štandardu a peroxidázovú aktivitu enzýmov sme vyhodnotili 

spektrofotometricky na základe sledovania rýchlosti enzymatickej oxidácie guajakolu 

v prítomnosti H2O2 za vzniku hnedočerveného produktu pri vlnovej dĺžke 440 nm [16].
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4. Elektroforetické delenie izoenzýmov peroxidáz

Izoenzýmy peroxidázy sme rozdelili elektroforézou, pohybom častíc v elektrickom 

poli, na 7% polyakrylamidovom géli podľa metód autorov Reisfeld et al. [17] a Laemmli [18].

5. Štatistické spracovanie výsledkov

Všetky experimenty sme trikrát opakovali po 30 semien a získané údaje sme 

štatisticky vyhodnotili LSD testom jednofaktorovej analýzy variancií v štatistickom programe 

Statgraphics.

Výsledky a diskusia

GGMOs samotné neovplyvňujú klíčenie semien a predlžovací rast seminálneho 

koreňa fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek). 

GGMOs v kombinácii s IBA neovplyvňujú klíčenie semien. GGMOs inhibujú 

predlžovací rast seminálneho koreňa indukovaný IBA (10-8 M) v experimentoch s 

predpôsobením GGMOs a so súčasným pôsobením GGMOs + IBA. Najúčinnejšia 

koncentrácia GGMOs je 10-8 M. Pri porovnaní inhibície predlžovacieho rastu medzi 

uvedenými dvoma experimentami sme zistili, že pri súčasnej aplikácii GGMOs a IBA je 

inhibičný efekt signifikantne nižší v porovnaní s experimentom s predpôsobením GGMOs 

(Obr. 1). GGMOs neovplyvňujú predlžovací rast seminálneho koreňa v treťom experimente 

(súčasné predpôsobenie GGMOs + IBA). Účinok GGMOs závisí od ich načasovania 

pôsobenia s auxínmi nielen v nadzemných častiach rastlín [5, 9], ale aj v podzemných 

častiach. 

0

30

60

90

120

150

180

Os 11 Os 10 GGMOs 9 GGMOs 8 GGMOs 7 GGMOs 6

In
hi

bí
ci

a 
(%

) 
   

   
 

predpôsobenie Os súčasné pôsobenie Os + IBA

f

e

d   
c

Os 10
-11

         Os 10
-10

        Os 10
-9

         Os 10
-8

        Os 10
-7

         Os 10
-6

a   a

bc    bg

h

f
bc

Obr. 1: Vplyv GGMOs v rôznych koncentráciách na predlžovací rast seminálneho koreňa indukovaného IBA 
v prvých dvoch experimentoch. Rôzne písmená nad každým stĺpcom označujú signifikantný rozdiel (p < 0,05) 
medzi hodnotami. Os = GGMOs. (priemerná hodnota ± stredná chyba priemeru)

Inhibícia predlžovacieho rastu seminálneho koreňa koreluje s vyššou aktivitou 

izozýmov peroxidázy asociovaných s bunkovou stenou izolovaných pri pH 7,0 aj 4,5, pričom 

najvyššia aktivita peroxidázy je v prípade najvyššej inhibície predlžovacieho rastu –
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v experimente s predpôsobením GGMOs (Obr. 2 A, B). Podobne aktivita peroxidázy sa 

zvyšuje po pôsobení xyloglukánových oligosacharidov inhibične na predlžovací rast [14]. 
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Obr. 2: Aktivita izoperoxidáz asociovaných s bunkovou stenou izolovaných pri pH 7,0 (A) (kontrola = 1470,85 
± 289,72 (� A440 min

-1
mg

-1
bielkovín)) a pri pH 4,5 (B) (kontrola = 610,29 ± 143,11 (� A440 min

-1
mg

-1

bielkovín)) po pôsobení GGMOs v rôznych koncentráciách (najúčinnejšia a najmenej účinná na inhibíciu rastu) 
na predlžovací rast seminálneho koreňa indukovaného IBA v prvých dvoch experimentoch. Rôzne písmená nad 
každým stĺpcom označujú signifikantný rozdiel (p < 0,05) medzi hodnotami. Os = GGMOs. (priemerná hodnota 
± stredná chyba priemeru)

Separácia bázických izozýmov peroxidázy asociovaných s bunkovou stenou 

izolovaných pri pH 7,0 ukazuje prítomnosť piatich izoforiem peroxidázy vo všetkých 

vzorkách. Pri pH 4,5 sú prítomné dve izoformy peroxidázy, avšak pôsobenie GGMOs 

v prítomnosti IBA v prvom aj druhom experimente spôsobuje výskyt až troch typov izoforiem 

peroxidáz. 

GGMOs v kombinácii s IBA (10-4 M) neovplyvňujú inhibíciu predlžovacieho rastu 

seminálneho koreňa indukovaného IBA v prvých dvoch experimentoch s predpôsobením 

GGMOs a so súčasným pôsobením GGMOs + IBA. Avšak GGMOs stimulujú predlžovací 

rast seminálneho koreňa v porovnaní s IBA v treťom experimente (súčasné predpôsobenie 

GGMOs + IBA), pričom najúčinnejšia koncetrácia GGMOs je 10-8 M (Obr. 3).
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Stimulácia predlžovacieho rastu seminálneho koreňa indukovaná GGMOs koreluje 
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s nižšou aktivitou izozýmov peroxidázy asociovaných s bunkovou stenou izolovaných pri pH 

7,0 aj 4,5 v porovnaní s aktivitou peroxidázy po pôsobení IBA (Obr. 4 A, B).
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Obr. 4: Aktivita izoperoxidáz asociovaných s bunkovou stenou izolovaných pri pH 7,0 (A) a pri pH 4,5 (B) po 
pôsobení GGMOs v rôznych koncentráciách (najúčinnejšia a najmenej účinné) na predlžovací rast seminálneho 
koreňa v treťom experimente (kontrola = 3037,28 ± 93,87, resp. 1621,27 ± 146,05 (� A440 min
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bielkovín)). Rôzne písmená nad každým stĺpcom označujú signifikantný rozdiel (p < 0,05) medzi hodnotami. Os 
= GGMOs. (priemerná hodnota ± stredná chyba priemeru)

Separácia bázických izozýmov peroxidázy asociovaných s bunkovou stenou 

izolovaných pri pH 7,0 vo všetkých vzorkách ukazuje prítomnosť piatich izozýmov 

peroxidázy. Pri pH 4,5 sú vo všetkých vzorkách okrem kontroly prítomné štyri izoformy 

peroxidázy. 

Záver

GGMOs neovplyvňujú klíčenie semien fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek), 

avšak ovplyvňujú predlžovací rast seminálneho koreňa v závislosti od ich koncentrácie, 

pôsobenia IBA a od ich vzájomného načasovania pôsobenia. GGMOs pôsobia antagonisticky 

voči IBA v procese predlžovacieho rastu seminálneho koreňa. Pri inhibícii predlžovacieho 

rastu seminálneho koreňa dochádza k zvýšeniu aktivity izozýmov peroxidázy asociovaných 

s bunkovou stenou, čo pravdepodobne môže byť výsledkom počiatočných procesov 

zastavenia rastu katalyzovaných peroxidázou. 
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Úvod a formulácia cieľa

Sedemdesiat rokov je veľmi dlhá doba. Dá sa povedať, že celý ľudský život. Aký dlhý

je však život bunky? Taký ako dĺžka jej telomér....

Už je to sedemdesiat rokov, čo H.J. Müller pojmom teloméra (gr. telos – koniec, 

meros – časť) označil úseky DNA na koncoch chromozómov zodpovedné za ich stabilitu 

a udržanie v bunkách. Dnes z definície vieme, že ide o nukleoproteínové štruktúry zložené 

z opakujúcich sa motívov DNA (u človeka sekvencia TTAGGG) a s nimi asociovanými 

proteínmi, ktoré rovnako ako sekvencia vykazujú veľkú podobnosť medzi rôznymi 

organizmami [1].

Po objave, že bunka má len limitovaný deliaci potenciál (50 -100 generácií, tzv. 

Hayflickov limit), boli práve teloméry hlavným podozrivým z toho, že sú časomierou 

určujúcou maximálny počet delení bunky. Enzým DNA polymeráza zodpovedný za syntézu 

DNA je totiž schopná syntetizovať reťazec DNA iba jedným smerom a pre začiatok syntézy 

dcérskeho vlákna potrebuje voľnú hydroxylovú skupinu. To sú podmienky, ktoré konce 

chromozómov nie sú schopné splniť a preto teloméry nevyhnutne potrebujú iný replikačný 

mechanizmus, bez existencie ktorého sa po každom kole delenia postupne skracujú, následne 

dochádza k erózii priľahlých génov a nakoniec k smrti bunky [2]. A tak dĺžka telomér a ich 

postupné skracovanie je hlavným limitujúcim faktorom pre dĺžku života buniek. Naopak pri 

patologickom predlžovaní telomér neplatia žiadne limity a bunka sa zväčša stáva nesmrteľnou 

[3]. 

Jedným so spôsobov zachovávania dĺžky telomér je ich replikácia prostredníctvom 

enzýmu telomerázy, špeciálnej RNA-závislej DNA polymerázy, ktorá na syntézu telomér 

používa vlastnú RNA [4]. Za normálnych okolností je v somatických bunkách jej aktivita 

vypnutá a teloméry predlžuje iba v kmeňových a pohlavných bunkách, no až 90 % vzoriek 
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ľudských nádorov (teda modifikovaných somatických buniek) obsahuje telomerázovú 

aktivitu, čo poukazuje na výrazný podiel tohto enzýmu pri nádorovom bujnení. Pôvodná 

predstava o využití telomerázových inhibítorov v chemoterapii nádorových buniek je však 

príliš zjednodušená, pretože okrem telomerázovej aktivity sú teloméry schopné predĺženia aj 

pomocou odlišných alternatívnych spôsobov.

Tu na scénu nastupujú kvasinky. Tieto jednobunkové eukaryoty majú podobnú 

telomerickú štruktúru ako cicavce a ľudia, no na rozdiel od nich umožňujú širšie spektrum 

genetických manipulácií a ľahšiu kultiváciu. Ideou je krok po kroku v kvasinkových 

modeloch rekonštruovať cicavčie teloméry, umožňujúc ich štúdium, ktoré je technicky ťažko 

dosiahnuteľné na úrovni komplexných organizmov. To môže mať význam ako pri štúdiu 

alternatívneho predlžovania telomér a rakovinového bujnenia, tak aj pri zostavení umelých 

cicavčích chromozómov využiteľných v biotechnologickej praxi [5]. 

Pre štúdium cudzorodých proteínov je však nutné vybrať kvasinku, v ktorej by bol 

eliminovaný efekt vlastných telomerických proteínov, čo je možné u kvasinky S. cerevisiae, 

ktorá sa na rozdiel od ostatných kvasiniek a ďalších eukaryotov výrazne líši ako 

v telomerickej sekvencii tak aj v samotnom usporiadaní celého telomerického systému. Avšak 

nevyhnutným predpokladom pre štúdium ľudských telomér a telomerických proteínov v S. 

cerevisiae je poznanie, do akej miery je schopná táto kvasinka akceptovať cudzorodé 

proteíny, a či sú tieto proteíny schopné komplementovať funkciu pôvodných komponentov 

telomér [6]. Preto hlavným cieľom môjho projektu je výmena telomerických proteínov medzi 

dvoma málo príbuznými kvasinkami Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces 

pombe a pozorovanie ich vzájomnej komplementácie na základe zmeny dĺžky telomér 

meranej Southernovou hybridizáciou. 

Druhým dôvodom pre štúdium komplementácie funkcie telomerických proteínov 

medzi týmito dvoma kvasinkami je evolučný pohľad na vývin telomerického systému 

u kvasinky S. cerevisiae, ktorý sa výrazne líši od ostatných organizmov. Zodpovedanie otázok 

stanovených v cieľoch práce by tak mohlo aspoň naznačiť možný scenár vzniku tohto 

nezvyčajného telomerického systému. Vzhľadom na široké rozšírenie sa predpokladá, že 

evolučne prvé teloméry mohli mať sekvenciu TTAGGG alebo jej blízko príbuznú, na ktorú sa 

viazal jeden prípadne dva TRF príbuzné proteíny, viažuce Rap1 proteín a že Rap1 proteín bol 

schopný aj možno neefektívnej  no samostatnej väzby na telomerickú DNA [6]. Všetky tieto 

podmienky vrátane neefektívnej väzby Rap1p na DNA spĺňa kvasinka S. pombe, čo z jej 

telomér robí pravdepodobne najlepší modelový systém ancestrálnych telomér, čo môže mať 
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nesporný význam pri štúdiu diferenciácie telomerického systému S. cerevisiae od ostatných 

eukaryotov. 

Na telomérach S. cerevisiae úplne absentujú TRF príbuzné proteíny, hlavné teloméry 

viažúce proteíny nachádzajúce sa u ľudí, S. pombe a ďalších organizmov. Ich strata mohla byť 

spôsobená zmenou sekvencie telomerickej DNA, na ktorú sa už TRF príbuzný proteín u S. 

cerevisiae nebol schopný viazať a jeho úlohu prevzal Rap1 proteín. Alternatívnou možnosťou 

by mohlo byť, že strata TRF génu viedla k selekcii kvasiniek s kompenzačnou mutáciou 

v RNA podjednotke telomerázy, ktorá umožnila väzbu Rap1 proteínu. Tieto teórie podporuje 

fakt, že u S. cerevisiae sa nachádza jeden TRF príbuzný proteín, Tbf1, ktorý sa neviaže na 

teloméry ale rozoznáva sekvenciu TTAGGG nachádzajúcu sa v subtelomerickej oblasti, čo 

naznačuje možnosť, že Tbf1 proteín mohol byť jedným z pôvodných teloméry viažúcich 

proteínov [10].

Keďže teloméry sú multiproteínovým komplexom, nie je možné študovať všetky 

proteíny naraz. Z tohto dôvodu som sa v mojom projekte zameral len na dva hlavné proteíny –

scRap1 v S. cerevisiae a Taz1 v S. pombe, ktoré prostredníctvom proteín-proteínových 

interakcií sprostredkúvajú funkcie ostatných telomerických proteínov.

U kvasinky S. cerevisiae je jedným z hlavných telomerických proteínov Rap1 proteín 

(scRap1), ktorý priamou väzbou na dvojvláknovú DNA sprostredkúva funkcie s ním 

interagujúcimi proteínmi, pričom počas evolúcie prevzal funkciu transkripčného faktora a 

jeho delécia je letálna [7][8].

Taz1 sa viaže na dvojvláknovú DNA, no nie je homológom scRap1 proteínu. Delécia 

Taz1p nie je letálna ale spôsobuje viaceré telomérové defekty, medzi ktoré patria značne 

predĺžené teloméry, strata telomerázového pozičného efektu a defekty v zhlukovaní telomér 

s následnou tvorbou neviabilných spór. Tieto fenotypové prejavy je však možné pozorovať aj 

deléciou jednotlivých Taz1 interagujúcich proteínov a preto sa za hlavnú funkciu Taz1 

proteínu považuje sprostredkovanie väzby týchto interagujúcich faktorov na teloméry [9].

Všetky čiastkové ciele môžeme rozdeliť do troch fáz.

1 Prvá fáza: príprava expresných plazmidov nesúcich gény pre konkrétne telomerické 

proteíny a ich transformácia do kvasiniek

2 Druhá fáza: zistenie lokalizácie scRap1p v bunkách S. pombe a naopak Taz1 

v bunkách S. cerevisiae, overenie väzby týchto proteínov na telomerickú DNA 

konkrétnej kvasinky

3 Tretia fáza: overenie možnej vzájomnej komplementácie týchto proteínov na základe 

zmeny dĺžky telomér 
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Materiál a metódy

Konštrukcia expresných plazmidov nesúcich gén Taz1 z S. pombe pre expresiu v 

bunkách S. cerevisiae - otvorený čítací rámec pre Taz1 gén bol amplifikovaný pomocou PCR 

a klonovaný do plazmidov s regulovateľným promótorom.

Transformácia kvasiniek S. cerevisiae Li-acetátovou metódou [12]

Fluorescenčná mikroskopia a kolokalizácia proteínov s 4',6-diamidino-2-

phenylindolom (DAPI).

Pasážovanie buniek a izolácia genómovej DNA [11]

Southern blot hybridizácia [11] 

Výsledky a diskusia

Do dnešného dňa sa nám podarilo splniť väčšinu stanovených cieľov pre prácu v S. 

cerevisiae, expresia scRap1 proteínu v S. pombe nebola zatiaľ uskutočnená, vzhľadom na 

neúspešnú prípravu expresných plazmidov nesúcich gén pre tento proteín.

Obr. 1: Lokalizácia Taz1-GFP fúzneho proteínu v bunkách S. cerevisiae. A: Taz1p fúzovaný s GFP proteínom 
kolokalizuje s jadrom, zatiaľ čo prázdny GFP proteín rovnako ako  GFP proteín fúzovaný s Taz1 proteínom 
v reverznej orientácii sú lokalizované v cytoplazme. B: kolokalizácia Taz1 proteínu s 4',6-diamidino-2-
phenylindolom (DAPI)   

V prvom kroku projektu bolo nutné zistiť, či kvasinka S. cerevisiae bude schopná 

rozoznať a lokalizovať Taz1 proteín do jadra. Za týmto účelom bol pripravený konštrukt 

pUG36Taz1 nesúci Taz1 proteín v N-terminálnej fúzii so zeleným fluorescenčným proteínom 
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a jeho následná expresia v bunkách S. cerevisiae. Fluorescenčnou mikroskopiou bola 

dokázaná jadrová lokalizácia Taz1 proteínu, ktorá bola potvrdená aj kolokalizáciou s 4',6-

diamidino-2-phenylindolom (DAPI)  (obr.1).

Následne bol pripravený konštrukt pYES2/ctTaz1 nesúci gén pre Taz1 pod 

galaktokinázovým promótorom a jeho transformácia do buniek S. cerevisiae. Expresia Taz1 

génu bola indukovaná na galaktózových miskách, na ktorých boli kvasinky pasážované po 

dobu ~150 generácií. Ako negatívna kontrola boli použité kvasinky transformované prázdnym 

vektorom pYES2/ct indukované galaktózou a kvasinky transformované plazmidom 

pYES2/ctTaz1 bez indukcie. Z jednotlivých pasáží bola izolovaná a štiepená genómová DNA, 

ktorá bola použitá na Southern blot hybridizáciu s rádioaktívne značenou telomerickou 

próbou. Teloméry S. cerevisiae s exprimovaným Taz1 proteínom majú rovnakú dĺžku ako 

teloméry kvasiniek bez expresie (obr. 2), čo naznačuje, že Taz1 proteín sa buď viaže na 

telomerickú sekvenciu S. cerevisiae a kopíruje funkciu scRap1 proteínu, alebo že Taz1 sa 

napriek svojej lokalizácii v jadre vôbec neviaže na telomerickú sekvenciu a tak 

nekomplemetuje funkciu scRap1 proteínu.

Obr. 2: Southern blot hybridizácia po štiepení genómovej DNA S. cerevisiae s rádioaktívne značenou 
telomerickou próbou.  Šípka označuje teloméry S. cerevisiae. Dráhy 1-3 zodpovedajú vzorkám genómovej DNA 
z troch za sebou nasledujúcich pasáží kvasiniek S. cerevisiae transformovaných plazmidom pYES2/ctTaz1 bez 
indukcie galaktózou, vzorky 4-8 zodpovedajú piatim za sebou nasledujúcim pasážam kvasiniek 
transformovaných plazmidom pYES2/ctTaz1 indukovaným galaktózou, vzorky 10-13 zodpovedajú piatim po 
sebe nasledujúcim pasážam kvasiniek transformovaných prázdnym plazmidom pYES2/ct indukovaným 
galaktózou. 
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Na zodpovedné zhodnotenie funkcie Taz1p v bunkách S. cerevisiae bude teda nutná 

EMSA (Electroforesis Mobility Schift Assay) analýza na základe ktorej budeme schopní

určiť, či Taz1p je alebo nie je schopný väzby na teloméry S. cerevisiae. Zároveň splnenie 

všetkých cieľov práce nám môže napovedať, ktorá z teórii o diferenciácii telomér S. 

cerevisiae je správna, či vôbec niektorá a akýkoľvek výsledok posunie ďalší výskum určitým 

smerom.

Záver

Podarilo sa nám dokázať, že kvasinka S. cerevisiae je schopná rozoznať cudzorodé 

telomerické proteíny a transportovať ich do jadra. Zároveň sme dokázali, že kvasinky S. 

cerevisiae s exprimovaným Taz1p si udržujú rovnakú dĺžku telomér. Až po EMSA analýzach 

budeme schopní povedať či Taz1p má vplyv na reguláciu dĺžky telomér ale na základe 

doterajších výsledkov je pravdepodobné, že Taz1p nemá vplyv v regulácii telomér a kvasinka 

S. cerevisiae by tak mohla byť vhodným modelovým organizmom pre štúdium cicavčích 

telomér. 
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Úvod a formulácia cieľa

V dôsledku globálnych (klimatických, socio-ekonomických a hospodárskych) zmien 

dochádza k objavovaniu a šíreniu sa pôvodcov rôznych infekčných ochorení na miesta, kde sa 

predtým prirodzene nevyskytovali. Tieto ochorenia dostali názov novo- alebo znova- sa 

objavujúce ochorenia (emerging /re-emerging diseases) [1].

Kliešte (Ixodina) sú po komároch (Nematocera) druhou, epidemiologicky 

najvýznamnejšou skupinou krv-cicajúcich článkonožcov z hľadiska prenosu pôvodcov 

vírusových, bakteriálnych a protozoálnych ochorení [2]. Najrozšírenejším a najčastejšie sa 

vyskytujúcim druhom kliešťa v našich prírodných podmienkach je kliešť obyčajný (Ixodes 

ricinus). Okrem vírusu kliešťovej encefalitídy, baktérií z komplexu Borrelia burgdorferi

sensu lato - pôvodcov lymskej boreliózy [3] sa v poslednom období v prírodných ohniskách

čoraz častejšie zisťuje cirkulácia ďalšej patogénnej, kliešťami prenášanej baktérie Anaplasma 

phagocytophilum. 

A. phagocytophilum je gram-negatívna, obligátne intracelulárna baktéria, patriaca do 

radu Rickettsiales, čeľade Anaplasmataceae. V krvi hostiteľa napáda prednostne granulocyty, 

kde rastie a množí sa uzavretá vo fagozóme bunky. [4, 5]. Ako väčšina kliešťami prenášaných 

patogénov aj anaplazmy majú vo svojom vývinovom cykle hostiteľa zo skupiny bezstavovcov 

(kompetentný vektor) a zo skupiny stavovcov (kompetentní aj nekompetentní rezervoároví 

hostitelia). A. phagocytophilum spôsobuje závažné ochorenie ľudí, tzv. humánnu 
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granulocytárnu anaplazmózu a u zvierat - granulocytárnu anplazmózu psov, koní, a tzv. 

kliešťovú horúčku oviec a dobytka (tick-borne/pasture fever) [4].

Výskyt ochorenia má charakter prírodnej ohniskovosti. To znamená, že pre udržanie 

a cirkuláciu baktérie v prírodnom ohnisku je nevyhnutná prítomnosť kompetentného vektora-

kliešťa (v Európe je to kliešť obyčajný I. ricinus) a rezervoárových hostiteľov, zvierat, ktoré 

dlhodobo vystupujú ako zdroj infekcie v prostredí [6]. Významnými rezervoármi A. 

phagocytophilum sú drobné hlodavce a niektoré druhy párnokopytníkov (Artiodactyla). Na 

Slovensku bola po prvý krát prítomnosť DNA A. phagoyctophilum detegovaná v kliešťoch 

z vegetácie v roku 2002 na juhozápade krajiny [7] a neskôr aj na iných miestach na Slovensku

[8]. Šírka druhového spektra zvierat zapojených do cirkulácie tohto patogéna v prírodnom 

ohnisku však naďalej zostáva predmetom výskumov. Slovensko vďaka svojmu centrálnemu 

geografickému postaveniu v Európe poskytuje širokú škálu rozmanitých ekosystémov 

a biotopov [2], ktoré vytvárajú jedinečné podmienky pre prežívanie mnohých druhov zvierat, 

medzi iným aj viacerých zástupcov patriacich k párnokopytníkom (prežúvavcov aj 

neprežúvavcov). Významným článkom v cirkulácii A. phagocytophilum v podmienkach 

Európy je jelenia a srnčia zver [9].

Cieľom našej prezentovanej práce bolo s použitím molekulovo-genetických metód 

potvrdiť prítomnosť DNA A. phagocytophilum v krvi a tkanivách vybraných druhov

párnokopytníkov vyskytujúcich sa na území Slovenska, stanoviť mieru bakteriálnej infekcie 

u týchto zvierat a následne zhodnotiť ich úlohu v cirkulácii patogéna v prírodnom ohnisku.

Materiál a metódy

V spolupráci s TU vo Zvolene boli získané vzorky tkanív z viacerých druhov voľne 

žijúcich kopytníkov ulovených počas regulovaných odstrelov na Slovensku. Pre štúdium bol 

použitý biologický materiál (krv, tkanivá) zo zvierat z rôznych lokalít západného, stredného 

a východného Slovenska. Vzorky z 3 danielov škvrnitých (Dama dama), 7 kamzíkov 

vrchovských (Rupicapra rupicapra), 13 srncov lesných (Capreolus capreolus), 22 diviakov 

lesných (Sus scrofa) a 74 jeleňov lesných (Cervus elaphus) boli pomocou PCR metód

vyšetrované na prítomnosť DNA A. phagocytophilum. Vzorky plnej krvi boli odoberané do 

skúmaviek s obsahom antikoagulantu (EDTA alebo citrát sodný) a uskladnené pri teplote 4 ºC 

v chladničke. Vzorky tkanív (pečeň, sval, príp. iné) boli sterilne odoberané z kadáverov 

a uskladnené pri izbovej teplote v skúmavkách s obsahom 75% etanolu, prípadne v prázdnej 

sterilnej skúmavke pri teplote -20 ºC v mrazničke. Z 200 μl každej vzorky krvi bola pomocou 
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komerčného izolačného kitu NucleoSpin Blood Kit (Macherey-Nagel, Germany) izolovaná 

DNA podľa návodu odporúčaného výrobcom. Z každej vzorky tkaniva bolo odobraných cca 

30 mg. Po homogenizácii bolo ku každej vzorke pridaných 25 μl enzýmu - proteináza 

K a tieto boli následne inkubované pri teplote 56 ºC cez noc. Izolácia DNA z tkanív bola 

uskutočnená pomocou komerčného izolačného kitu NucleoSpin Tissue Kit  (Macherey-Nagel, 

Germany) podľa odporúčaní výrobcu.

Pre overenie úspešnosti izolácie DNA z krvi a tkanív bol PCR amplifikovaný 145 bp 

dlhý úsek mitochondriálneho 12S rDNA génu, prítomného v genóme všetkých vertebrát [17]. 

PCR negatívne vzorky boli vylúčené zo súboru a len PCR pozitívne vzorky boli následne 

použité pre ďalšiu analýzu.

Pre priamy dôkaz prítomnosti DNA baktérie bola použitá PCR amplifikáciu úsekov 

vybraných génov špecifických pre A. phagocytophilum (16S rDNA, msp2/p44, msp4) (Tab.1).

Na prípravu PCR mixu v jednotlivých reakciách sme použili 2 x DyNAzyme II Master Mix 

(FINNZYMES). V PCR reakcii bola zakaždým použitá pozitívna kontrola s pridaním DNA 

patogéna a negatívna kontrola, v ktorej bola templátová DNA nahradená sterilnou vodou.

Tab. 1: Primery použité v PCR

gén/
veľkosť amplif. úseku

použité primery/
sekvencie

referencia

12S rDNA/         -145 bp
single PCR

12S- 6F  5´ CAA ACT GGG ATT AGA TAC C 3´

12S-9R  5´ AGA ACA GGC TCC TCT AG 3´
[17]

16S rDNA/
nested PCR        -932 bp

                          -546 bp

ge3a 5´ CAC ATG CAA GTC GAA CGG ATT ATT C 3´

ge10r 5´ TTC CGT TAA GAA GGA TCT AAT CTC C 3´

ge2  5´ GGA AGT ATT AAA AGC AGC TCC AGG 3´

ge9f 5´ AAC GGA TTA TTC TTT ATA GCT TGC T 3´

[18]

msp2/p44
single PCR       -1279 bp

P44-R  5´ AGC GTA ATG ATG TCT ATG GC 3´

P44-F  5´ACC CTA ACA CCA AAT TCC C 3´ [19]

msp4
single PCR        -849 bp

MSP4Ap3  5´ TTA ATT GAA AGC AAA TCT TGC TCC TAT G 3´

MSP4Ap5 5´ATG AAT TAC AGA GAA TTG CTT ATA GG 3´ [20]

Výsledky a diskusia

Celkovo sme zaznamenali 16,2 % prevalenciu infekcie baktériou A. phagocytophilum

v 74 vzorkách jeleňov a 53,8 % výskyt DNA tejto baktérie vo vzorkách 13 srncov. Už
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výsledky Smetanovej a kolektívu, ktorá sledovala prítomnosť DNA A. phagocytophilum

v bioptickom materiály zo srncov a jeleňov naznačili, že vysoká zver sa zúčastňuje na jej 

cirkulácii aj v našich ekologických podmienkach [10]. Neskôr, nezávisle od predchádzajúcich 

výsledkov, Štefanidesová s kolektívom sledovala výskyt kliešťami prenášaných patogénov 

v tkanivách voľne žijúcich kopytníkov a zaznamenala vysoké hodnoty prevalencií infekcie 

baktériou A. phagocytophilum (50,0 % u srncov a 53,1 % u jeleňov) [11]. Tieto výsledky 

korelujú s našimi zisteniami. Kompetenciu jelenej a srnčej zveri pre udržiavanie a cirkuláciu 

patogéna v prírodnom ohnisku potvrdzujú aj údaje o výraznej miere ich infikovanosti 

z okolitých krajín. Najvyššie hodnoty udávajú autori zo Slovinska, kde bol v roku 1997

zaznamenaný aj prvý prípad humánnej granulocytárnej anaplazmózy v Európe. Tu bola 

zistená až 85,6 % infikovanosť srncov a 87,5 % prevalencia infekcie u jeleňov [12]. 

V susednom Rakúsku bola zaznamenaná 28,6 % pozitivita jeleňov a 12,5 % výskyt infekcie

baktériou A. phagocytophilum u srncov. V Českej Republike Hulínska s kolektívom zistili vo 

vyšetrenej vzorke jeleňov 13,3 % prevalenciu [13]. Ako vyplýva z vyššie uvedených údajov,

môžeme konštatovať, že jelenia a srnčia zver jednoznačne zohráva dôležitú úlohu v cirkulácii 

A. phagocytophilum v európskych prírodných ohniskách. Štefanidesová s kolektívom 

zaznamenala okrem vysokej pozitivity jelenej a srnčej zveri aj jeden prípad A. 

phagocytophilum - pozitívneho muflóna  (Ovis musimon) zo stredného Slovenska. Práve tieto 

zistenia podporili náš záujem o sledovanie prítomnosti baktérie aj u iných druhov kopytníkov. 

Vyšetrili sme vzorky tkanív troch danielov škvrnitých (Dama dama). V dvoch prípadoch PCR 

potvrdila prítomnosť DNA baktérie. Aj napriek tomu, že počet vyšetrených zvierat v tomto 

prípade nie je signifikantný, je v súlade s vyššie uvedenými zisteniami o význame kopytníkov 

v epizootológii granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku.

Na listnaté a zmiešané ekosystémy, teda biotopy s hojným výskytom kliešťa 

obyčajného (I. ricinus) na Slovensku sa veľmi dobre adaptoval aj diviak lesný (Sus scrofa). 

Na Slovensku po prvýkrát detegovala prítomnosť A. phagocytophilum DNA v tkanivách 

diviaka lesného Smetanová v roku 2006 [10]. Vo vzorke 18 vyšetrených zvierat zaznamenala 

prvý a do dnešnej doby jediný pozitívny prípad výskytu DNA A. phagocytophilum u diviaka 

lesného na Slovensku. Štefanidesová s kolektívom o rok neskôr vyšetrila 28 vzoriek tkanív 

diviakov lesných, prevažne z územia stredného Slovenska. Nezaznamenala však ani jeden 

pozitívny prípad [11]. V našej práci bolo vyšetrených 22 vzoriek tkanív diviakov lesných (Sus 

scrofa), pričom sme zaznamenali vysokú, 40,9 % prevalenciu infekcie. Výsledky toho 

molekulárneho skríningu jednoznačne poukazujú na dôležitú úlohu diviaka lesného 
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v cirkulácii patogéna, čo potvrdzujú vysoké hodnoty prevalencie infekcie. V súvislosti 

s (v poslednom období toľko diskutovanými) klimatickými zmenami bol sledovaný aj výrazný 

posun hornej hranice výskytu kompetentného vektora A. phagocytophilum. Bullová a kolektív 

[14] zistila výskyt kliešťa obyčajného Ixodes ricinus v nadmorskej výške 1250 m.n.m., čo na 

Slovensku predstvuje výrazný posun smerom na sever do horských oblastí , nakoľko 

donedávna sa za hornú hranicu výskytu kliešťa obyčajného u nás považovalo 600-800 m.n.m

[15]. V súvislosti s týmito skutočnosťami je možné očakávať aj šírenie sa patogénov do 

vyšších nadmorských výšok. Zamerali sme sa preto na získanie biologického materiálu 

z kamzíčej zveri, ďalšieho významného a v horskej oblasti rozšíreného zástupcu kopytníkov 

na Slovensku. Vyšetrili sme sedem vzoriek krvi kamzíka vrchovského alpského (Rupicapra 

rupicapra subsp. rupicapra) z turisticky atraktívnych oblastí Slovenského raja. Prítomnosť

DNA A. phagocytophilum sme potvrdili v dvoch vyšetrených vzorkách. Naše zistenia sú 

prvým priamym dôkazom prítomnosti DNA patogéna u kamzíka vôbec, nakoľko na 

Slovensku je to prvý záznam a vo svete bola doposiaľ u kamzíkov pomocou serologických 

metód dokumentovaná len prítomnosť anti-anaplazmových protilátok [16].

Tab. 2: Počty zvierat vyšetrených a pozitívnych na prítomnosť DNA A. phagocytophilum, zistené hodnoty 
prevalencií infekcie

zdroj vyšetrené vzorky (ks)/ 
pozitívne vzorky (ks)

prevalencia 
(%)

Jeleň lesný (Cervus elaphus)

Srnec lesný (Capreolus capreolus)

Daniel škvrnitý (Dama dama)

Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)

Diviak lesný (Sus scrofa) 

74/12                         
13/7                            
22/9                             

3/2                               
7/2

16,2              
53,8              

nesignifikantná
28,5             
40,9

Záver

V našej práci prezentujeme výsledky molekulárneho skríningu viacerých zástupcov 

patriacich do radu párnokopytníkov vyskytujúcich sa na území Slovenska, na prítomnosť 

patogénnej, kliešťami prenášanej baktérie A. phagocytophilum.

Výsledky našej štúdie jednoznačne potvrdzujú nielen úlohu jelenej a srnčej zveri 

v cirkulácii A. phagocytophiulm. Tieto závery zároveň poukazujú na nazanedbateľný význam 

ostatných druhov kopytníkov (diviačej, danielej a kamzíčej zveri) trvalo sa vyskytujúcich na 
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území Slovenska, ktoré v prírodnom ohnisku prichádzajú do kontaktu s vektorom pôvodcov 

rôznych ochorení, kliešťom obyčajným (I. ricinus).
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Využití transgenního tabáku s vneseným mitotickým aktivátorem ke studiu nástupu 

kvetení u fotoperiodicky neutrálních rostlin
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Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologie rostlin, Viničná 5, 
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Úvod a formulace cíle

Kvetení je proces, kdy dochází k výrazným změnám ve vývoji apikálního meristému 

prýtu (SAM), který je přeprogramován z tvorby listů na tvorbu květních struktur. Přechod ke 

kvetení, tedy z vegetativní do generativní fáze, je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí během 

vývoje rostlin. Správné načasování tvorby květů a semen je důležité zejména pro rostliny 

v mírném klimatickém pásmu [1, 2, 3, 4]. Přechod z vegetativní do generativní fáze vývoje 

rostlin není procesem jednokrokovým a je nutné splnění několika podmínek. Buňky SAM 

musí být citlivé, tedy kompetentní k přijetí specifického květního stimulu. Následně se buňky 

SAM stávají determinované pro následnou tvorbu květních struktur [5]. 

Řada rostlin využívá při rozhodování o přechodu ke kvetení tzv. autonomní dráhu. 

Tyto rostliny, které se nazývají fotoperiodicky neutrální, pro vykvetení nepožadují 

dlouhodobé působení nízkých teplot anebo určitou délku dne, a nástup kvetení je u nich řízen 

souborem vnitřních signálů [2, 6, 7]. U fotoperiodicky neutrálního tabáku se na přechodu do 

kvetení podílí několik faktorů: stimulační signály pocházející z listů, inhibiční signály 

pocházející z kořenů, s tím souvisí určitá vzdálenost apexu od kořenového systému daná 

počtem vytvořených nodů [8, 9, 10]. Dále je důležitá kompetence apikálního meristému prýtu 

(SAM) k přijetí květního stimulu [8, 11]. Při přechodu ke kvetení dochází v SAM ke změnám 

v mitotické aktivitě buněk, buňky SAM se také synchronizují. Uvažuje se o možné účasti 

cytokininů v regulaci mitotické aktivity SAM spojené s navozením morfogeneze květních 

struktur v rané fázi přechodu ke kvetení [12, 13]. 

Pro studium nástupu kvetení jsme využili dvě nezávislé transgenní linie A a C 

neutrálního typu tabáku (Nicotiana tabaccum cv. Samsun) s vneseným mitotickým 

aktivátorem. Rostliny byly transformovány genem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe pod 

konstitutivním promotorem 35SCaMV [14]. U těchto Spcdc25 transgenních rostlin bylo 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

767



mimo jiné pozorováno urychlení nástupu kvetení, rostliny kvetou při dosažení výrazně 

menšího počtu nodů a v kratší době oproti rostlinám kontrolním. Cílem této práce bylo zjistit, 

který/é z faktorů rozhodujících o přechodu ke kvetení byly transformací přednostně zasaženy. 

Další část studia byla zaměřena na podrobnější anatomickou studii SAM, a to v různých 

fázích vývoje rostlin a hodnocení fylotaxe.

Materiál a metody

1. Materiál

Nicotiana tabacum L., cv. Samsun, divoký genotyp, a nezávislé transgenní linie A a C 

transformované cdc25 cDNA ze Schizosaccharomyces pombe pod 35S CaMV promoterem 

(Spcdc25 transformanty) [14]. 

2. Metody

2.1. Kultivace

Rostliny byly kultivovány ve skleníku v květináčích (průměr 24 cm)

2.2. Roubování

Byly použity rostliny divokého genotypu a transgenní linie A a C. Rostliny byly ve 

vegetativní fázi vývoje - na základě literárních údajů [8]. 

Z rostlin určených jako podnož byla šikmým řezem odstraněna horní část prýtu. 

Velikost podnože se lišila podle typu roubovacího experimentu. Šikmý řez (cca 2 cm) byl 

veden na úrovni prvního nodu nad ponechaným listem. Na šikmý řez podnože byl parafilmem 

připevněn roub. Roub vždy představoval apikální segment prýtu (délka 3 – 5 cm), na kterém 

byly odstraněny všechny listy nad 0,5 cm. Průběžně byly na podnoži odstraňovány laterální 

výhony, a to s frekvencí cca 3 dny.

2.2.1. Uspořádání roubování

Byly kombinovány podnože a rouby z divokého a transformovaného materiálu a 

provedena kontrolní roubování, kdy podnož i roub byly získány ze stejného typu materiálu. 

Hodnocen byl počet listů/nodů vytvořených do kvetení a čas do kvetení.

2.3. Anatomická studie 

2.3.1. Fixace a zhotovení trvalých preparátů

Rostlinný materiál byl fixován v 50% FAA. Trvalé preparáty pro anatomická 

pozorování byly připraveny parafínovou metodou [15]. Řezy měly tloušťku 8 nebo 12 μm, 

barveno alciánovou modří a pravou jádrovou červení.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

768



2.3.2. Anatomická analýza

Anatomické preparáty byly hodnoceny pomocí světelného mikroskopu Olympus 

BX50. Mikroskopické obrazy byly snímány digitálním fotoaparátem (Olympus C3040 –

ADU). Hodnocen byl tvar a stavba SAM v programu Lucia G (verze 5.00).

2.3. Fylotaxe

Byl stanoven úhel mezi dvěma po sobě jdoucími listy, a to podél celého stonku 

v raném stadiu vývoje a dále u kvetoucích rostlin divokého genotypu a transgenních linií 

A a C. U rostlin v raném stadiu vývoje byl úhel měřen z fotografií v programu ImageJ. 

U rostlin kvetoucích byl úhel spočítán z počtu listů a počtu otáček nutných pro souhlasnou 

polohu dvou po sobě jdoucích listů na stonku. 

Výsledky a diskuse

Spcdc25 transgenní rostliny pěstované ve skleníku vykazovaly dramaticky urychlený 

nástup kvetení. Počet listů/nodů do kvetení byl u rostlin divokého genotypu v průměru 39, 

u Spcdc25 transgenních rostlin 12. Počet dnů do kvetení u rostlin divokého genotypu byl 

v průměru 109, u Spcdc25 transgenních rostlin 69. Při kultivaci in vitro došlo k urychlení 

nástupu kvetení zvýšením dostupnosti sacharózy z média [16], a to jak u rostlin divokého 

genotypu, tak u Spcdc25 transgenních rostlin. Z literatury je známý pozitivní vliv sacharidů na 

nástup kvetení [17, 18, 19], a to u lépe prozkoumaných fotoperiodicky citlivých rostlin, u 

kterých lze přesně nastavit podmínky nástupu kvetení. Další charakteristikou Spcdc25 

transgenních rostlin je menší kořenový systém, a to jak v in vitro, tak v in vivo podmínkách. 

Literární údaje ukazují negativní vliv kořenů na nástup kvetení tabáku [9, 20]. Menší 

kořenový systém Spcdc25 transgenních rostlin by tedy mohl u nich ovlivnit nástup kvetení.

Výsledky roubovacích experimentů (Obr. 1) jasně ukazují, že počet listů do kvetení je 

dán typem roubu bez ohledu na to, z jaké rostliny pocházela podnož. Bazální část prýtu a 

kořeny tedy mají minimální efekt. Toto je v souladu s dalšími výsledky týmu, kdy opakované 

odstraňování kořenů mělo minimální efekt na nástup kvetení. Na základě těchto výsledků lze 

uzavřít, že nástup kvetení u Spcdc25 transgenních rostlin je ovlivněn přednostně změnami 

v apexu.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

769



A

aaa

bbb

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

K K/K K/A A A/A A/K

Varianta

P
o

če
t 

lis
tů

 / 
n

o
d

ů
 d

o
 k

ve
te

n
í

Celé

Pošk.

B

b b b

a a a

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

K K/K K/C C C/C C/K

Varianta

P
o

če
t 

li
st

ů
 /

 n
o

d
ů

 d
o

 k
ve

te
n

í

Celé

Pošk.

Obr. 1: Průměrný počet listů / nodů do vytvoření květních pupenů
K: WT; A: transformant A (Obr. 1A); C: transformant C (Obr. 1B)
K/K, K/C, C/C, C/K, K/A, A/A, A/K: kombinace roubování - roub / podnož
Směrodatná odchylka: celkový počet vytvořených listů včetně poškozených 
Odlišná písmena nad sloupci: statisticky průkazný rozdíl mezi variantami v celkovém počtu vytvořených 
listů včetně poškozených roubováním

Prvotní studie stavby vzrostného vrcholu rostlin divokého genotypu a Spcdc25 

transgenních rostlin, které byly na základě literárních údajů [5, 8] ve vegetativní fázi, ukázala 

výraznou změnu ve stavbě a struktuře SAM u transgenních linií, která připomíná změnu 

SAM rostlin divokého genotypu před kvetením [21]. Nápadná byla zejména změna v poměru 

šířky a výšky meristemu. Následně jsme tedy monitorovali stavbu vzrostného vrcholu 

a hodnotili vypouklost SAM v průběhu vývoje rostlin. Výsledky těchto měření ukazují na 

změnu ve tvaru meristému (zvýšení vypouklosti) již v časných stadiích vývoje Spcdc25

transgenních rostlin, tyto změny se v průběhu vývoje prohlubují. Další předběžné výsledky 

také ukazují na větší počet vrstev buněk SAM u transgenních linií.

Pozorované změny ve stavbě vzrosného vrcholu transgenních linií nás vedly k otázce, 

zda také dochází ke změně ve fylotaxi, což je stabilní parametr uspořádání listů na stonku. 

Rostliny tabáku mají spirální typ fylotaxe. V literatuře je celá řada údajů o dopadu změn 

apikálního meristemu u transgenních rostlin na fylotaxi [22]. Hodnocení fylotaxe 

u kvetoucích rostlin Spcdc25 trangenního tabáku ukázalo, že i přes výrazné měny ve stavbě 

vzrostlého vrcholu ke změně ve fylotaxi nedošlo. 

Závěr

Exprese mitotického aktivátoru Spcdc25 vede u rostlin neutrálního tabáku k 

dřívějšímu kvetení s výrazně menším počtem vytvořených nodů ve srovnání s rostlinami 

divokého genotypu. Menší kořenový systém transgenních rostlin neovlivňuje nástup kvetení. 

Transformace ovlivňuje strukturu apikálního meristému prýtu. Změny ve struktuře apikálního 

meristému prýtu se objevují již v rané fázi vývoje. Strukturální změny se v apikálním 
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meristému prýtu prohlubují s postupujícím vývojem rostlin. Navzdory změnám ve struktuře 

SAM, fylotaxe není u transgenních linií změněna. 
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Imunofenotypizácia splenocytov chronicky infikovaných BALB/c myší vírusom MHV-

60 pomocou špecifických monoklonálnych protilátok metódou nepriamej 
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Úvod a formulácia cieľa

Čeľaď Herpesviridae zahŕňa viac ako 200 druhov vírusov. Herpetické vírusy tvoria 

významnú skupinu vírusov, postihujúcich široké spektrum živočíchov. Medzi hostiteľov 

patria okrem človeka viaceré druhy hmyzu, mäkkýšov, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov, 

cicavcov, vrátane morských a exotických cicavcov [5].

Pracovníkom Katedry všeobecnej a aplikovanej virológie sa na jeseň roku 1976 

podarilo izolovať vírus z drobných myšovitých hlodavcov, žijúcich vo voľnej prírode v okolí 

Bratislavy. Z Clethrionomys glareolus (izolát MHV-60, 68 a 72) a Apodemus flavicollis

(izolát MHV-76 a 78) [1].

V súčasnosti sa výskum herpetických vírusov zameriava na pozorovanie súvislostí 

medzi zástupcami čeľade Herpesviridae a neoplastickými procesmi. Doterajšie výsledky 

jednoznačne dokazujú vzťah niektorých nádorových ochorení k vírusovej infekcii [5]. 

Štúdium patogenézy myšacieho herpetického vírusu na BALB/c myšiach prinieslo dôkaz 

o jeho onkogénnom potenciále v systéme in vivo [2].

Jednou zo základných charakteristík gammaherpesvírusov je množenie sa v bunkách 

lymfatického radu. Chronická infekcia vedie k navodeniu latencie, transformácii a rozvoju 

lymfoproliferatívnych ochorení rôzneho typu [3].

Myšací model gammaherpesvírusovej infekcie je dôležitý pre štúdium interakcií vírus-

hostiteľ, resp. vzťahov medzi imunitnou odpoveďou hostiteľa a jednotlivými štádiami 

infekcie [3]. MHV vykazuje vysokú genetickú homológiu s EBV. Pre EBV je jediný 

prirodzený hostiteľ človek, čím sa značne zvyšuje obtiažnosť štúdia patogenézy a vzniku 
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lymfómov. Práve táto skutočnosť robí z MHV nenahraditeľný model pre štúdium 

gammaherpetických infekcií a ich vplyvov na bunku, ako aj na celý organizmus [4].

Cieľom našej práce bolo objasniť a bližšie špecifikovať zmeny v diferenciálnom 

krvnom obraze (DKO) a percentuálne zastúpenie jednotlivých krvných a lymfoidných buniek, 

ktoré vznikli v dôsledku vírusom indukovanej lymfoproliferácie počas chronickej infekcie 

MHV-60.

Materiál a metódy

MHV-60: lymfotropný myšací herpetický vírus izolovaný z Clethrionomys glareolus.

BALB/c myši: inbrédna línia bielych laboratórnych myší, 18 a 24 mesiacov intra 

nazálne infikované vírusom MHV-60.

Titrácia vírusu z orgánovej suspenzie: kvantitatívne stanovenie biologickej aktivity 

vírusu. Používali sme 96-jamkovú platničku s VERO bunkami, z každej orgánovej suspenzie 

sme pripravili riedenie 10-1 a 10-2, 100 µl susp. / jamka, inkubovali sme 90 min., a pridali 100 

µl DMEM 2% BS na jamku. Za infekčný titer sme považovali najvyššie riedenie vírusu, ktoré 

spôsobilo vznik cytopatického efektu (CPE).

Odber krvi: krv sme odoberali zo sinus orbitalis do heparínu (antikoagulačné činidlo).

Počítanie leukocytov: do Türckovho roztoku ( 475 μl) sme pridali 25 μl nezrazenej 

krvi (s heparínom), rozmiešali a 10 min. farbili pri laboratórnej teplote, následne sme 

leukocyty počítali v Bürkerovej komôrke v 50 malých štvorcoch. Zistený údaj sme násobili 

100-krát a dostali počet leukocytov v 1 μl krvi.

Diferenciálny krvný obraz: heparinizovanú krv sme kvapli na odmastené sklíčko (20 

µl) a druhým sklíčkom urobili náter, nechali zaschnúť pri lab. teplote. Nátery sme farbili 10 

min. May – Grünwaldovým farbivom a následne 15 – 17 min. roztokom Giemsa –

Romanowského. Pozorovali sme imerzným objektívom pri 1000 násob. zväčšení.

Percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov leukocytov sme určovali  na 100 leukocytov.

Spracovanie splenocytov: v trecej miske sme zhomogenizovali slezinu odobratú pri 

pitve do DMEM 2% BS s 0,5 ml gentamycínu na 100 ml média. Homogenát sme prefiltrovali

cez vatu Pasteurovej pipety (zachytí sa tkanivo, splenocyty prejdú) a filtrát stočili (10 – 20 

min./ 800 g). Supernatant sme odsali a k peletu pridali NH4Cl v pomere 1:1. Scentrifugovali

10 min./ 800 g. Odsali sme NH4Cl a doplnili 1 ml DMEM 7% BS.

Nepriama imunofluorescencia: je založená na reakcii antigénu s primárnou protilátkou, 

na ktorú sa viaže fluorochrómom značená sekundárna protilátka svietiaca pod UV svetlom. 
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Primárnymi protilátkami boli potkanie monoklonálne protilátky proti myšacím T-lymfocytom 

(CD 4+), proti monocytom/makrofágom (CD 14+), proti B-lymfocytom (CD 19+), proti 

granulocytom (CD 43+) a proti všetkým lymfoidným bunkám, ktoré sú charakterizované 

spoločným antigénom (CD 45+). Primárne protilátky boli zriedené v blokovacom roztoku 

v pomere 1:25. Ako sekundárnu protilátku sme použili koziu anti-potkaniu protilátku 

konjugovanú s fluoresceín izotiokyanátom (FITC), zriedenú v blokovacom roztoku v pomere 

1:1000.

Výsledky a diskusia

Po odpitvaní 5 ks 18 mesiacov infikovaných a tiež 5 ks 24 mesiacov infikovaných

BALB/c myší sme z heparinizovanej krvi odobratej zo sinus orbitalis zhotovili krvné nátery 

na počítanie leukocytov.

Vyšetrením diferenciálnych krvných obrazov sme v chronicky infikovanej skupine 

myší detekovali 4%, v prípade 18 mesačnej infekcie a 9,75 %, v prípade 24 mesačnej infekcie, 

atypických (blastických) foriem leukocytov. U neinfikovaných jedincov (kontrola) sa tieto 

formy nevyskytovali. Podobné atypické leukocyty sú charakteristickou črtou DKO pacientov 

pri infekčnej mononukleóze spôsobenej EBV, pripomínajúce krvný obraz leukemických 

pacientov.
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Obr. 1: Percentuálne zastúpenie atypických leukocytov v krvi BALB/c myší

Následne sme odobratú krv použili na zistenie počtu leukocytov v periférnej krvi 
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u infikovaných aj kontrolných myší. Zistili sme 8571 leu/µl krvi pri 18 mes. infekcii, 22 729 

leu/µl krvi pri 24 mes. infekcii a 5220 leu/µl krvi u kontrolných jedincov.

priemer. počet leu/µl krvi
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18 mes.inf. 24 mes.inf. kontrola

Obr. 2: Priemerný počet leukocytov na μl krvi

Po odpitvaní slezín a spracovaní splenocytov sme metódou nepriamej 

imunofluorescencie pomocou špecifických monoklonálnych protilátok vyhodnocovali 

percentuálne zastúpenie jednotlivých populácií lymfocytov pomocou CD markerov 

v splenocytoch infikovaných aj kontrolných jedincov. 

U myší, ktoré boli infikované 24 mesiacov sme dokázali 45%-ný nárast B-lymfocytov 

(CD 19+) oproti 18 mesačnej infekcii a aj kontrole.

Tab. 1: Imunofluorescenčne vyhodnotené percento CD markerov zo splenocytov infikovaných myší

CD 4+ CD 14+ CD 19+ CD 43+ CD 45+
18 mes.inf. 1% 7% 5% 3% 90%
24 mes.inf. 4% 7% 50% 3% 90%

kontrola 50% 1% 5% 3% 90%

Titráciou orgánov a nádorov odobratých počas pitvy sme kvantitatívne stanovovali 

biologickú aktivitu vírusu v orgánových suspenziách infikovaných BALB/c myší. 

U jednej, 18 mesiacov infikovanej myši, sme počas pitvy pozorovali výraznú 

splenomegáliu, zväčšené lymfatické uzliny, pečeň a týmus. U štyroch, 24 mesiacov 

infikovaných myší, sme pozorovali anatomické rozdiely oproti kontrolným jedincom. Jedna 
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myš mala zväčšené lymfatické uzliny a u troch myší sme našli spolu štyri nádory, dva na 

pľúcach, jeden na obličkách a jeden nádor lymfatických uzlín v abdominálnej oblasti.

Titráciou sme dokázali CPE 3 v tenkom čreve, obličkách a nádoroch lymfatických 

uzlín a pľúc.

Tab. 2: Titrácia vírusu z orgánových suspenzií

týmus srdce pečeň slezina kost. dreň obličky lymf.uzl. mozog ten.čr. pľúca nádory

18 mes.inf. - + + + + + - - +++ - -

24 mes.inf. CT ++ + ++ + +++ CT - CT ++ +++

Prezentované výsledky korelujú s výsledkami, ktoré boli získané štúdiom 

patogenetických vlastností ostatných MHV izolátov, ktoré potvrdili ich lymfotropizmus 

a onkogénny potenciál. Tieto charakteristiky potvrdzujú opodstatnenosť MHV modelu pre 

štúdium lymfotropizmu a onkogénneho potenciálu ľudských gammaherpesvírusov.

Záver

U vyšetrovaných myší, infikovaných 18 a 24 mesiacov, sme dokázali leukocytózu 

v dôsledku chronickej vírusovej infekcie MHV-60. 

Detegovali sme atypické leukocyty v periférnej krvi, ktorých percentuálne zastúpenie 

korelovalo s nárastom počtu leukocytov, ako aj dĺžkou infekcie.

U myší, ktoré boli infikované 24 mesiacov sme dokázali signifikantný nárast B-

lymfocytov (CD 19+) v porovnaní s 18 mesačnou infekciou, ako aj kontrolou.

Titráciou orgánových suspenzií sme dokázali prítomnosť vírusu v srdci, pečeni, 

slezine, kostnej dreni, obličkách, tenkom čreve, pľúcach a v nádoroch. Prítomnosť vírusu 

v nádorových bunkách sme dokázali aj detekciou vírusových antigénov metódou nepriamej 

imunofluorescencie.

Prezentované výsledky potvrdili vplyv MHV-60 infekcie na navodenie leukocytózy, 

atypických lymfocytov a malígnej lymfoproliferácie najmä v slezine, na ktorej sa podieľali 

hlavne B-lymfocyty (CD 19+).
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Úvod a formulácia cieľa

Väčšina Slovenska sa rozprestiera na hornatom území s typickými veľkými 

pretiahnutými horskými chrbtami a kotlinami medzi nimi. Južnú časť Slovenska zaberajú 

rozsiahle nížiny [9]. Slovensko zahŕňa Západné Karpaty, Panónsku nížinu a malú časť 

Východných Karpát. Patrí do karpatskej horskej sústavy. Väčšina riek Slovenska smeruje na 

juhozápad a tečie priamo do Dunaja. Menšia časť odteká na juhovýchod do Tisy. Takto 

podružné rozvodie medzi Dunajom a Tisou delí na juh sklonené územie na väčší diel, ktorý 

má sklon na juhozápad a menší diel, ktorý má sklon juhovýchodný. Povodím Popradu a 

Dunajca sa Slovensko podieľa na severnom sklone západokarpatskej klenby plochou 1953 

km2, ktorá patrí k úmoriu Baltu. Ostatok územia má sklon k Čiernemu moru. Slovensko je 

teda krajinou karpatskou i podunajských nížin. Z toho vyplývajú veľké kontrasty nielen 

nadmorských výšok, ale aj geologického zloženia, tvarov reliéfu, teplôt, zrážok, pôd, 

rastlinných aj živočíšnych spoločenstiev [9].

Z biogeografického hľadiska patrí územie Slovenska ku dvom z 27 ekoregiónov 

definovaných Illiesom [2]. Tieto ekoregióny zahŕňajúce Európu, Kaukaz a časť Severnej 

Afriky (Magreb) sú všeobecne akceptované a používané pri štúdiu biogeografie a ekológie 

vodného hmyzu. Sú to ekoregióny č. 10 – Karpaty – karpatikum a č. 11 – Uhorské nížiny -

panonikum. 

Vyššie spomínané aspekty, geolomorfologické zmeny povodí Slovenska, klimatické 

zmeny, najmä opakované zmeny podnebia v štvrtohorách, a súčasná činnosť človeka 

ovplyvnili súčasné rozšírenie pošvatiek na Slovensku. Rozšírenie jednotlivých druhov 

samozrejme ovplyvňujú aj špecifické ekologické faktory (chemizmus, špecifické prietoky, 

minimálne prietoky, teplotný režim vôd a iné). Pošvatky majú len malú schopnosť 

rozširovania sa. Ich distribúcia je do značnej miery ovplyvnená geologickými a ekologickými 

bariérami [6]. Výskytu pošvatiek sa u nás neustále venuje patričná pozornosť [5], napriek 
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tomu sú mnohé regióny málo prebádané. Rozšíreniu pošvatiek na Slovensku sa začiatkom 

druhej polovice 20. storočia venoval predovšetkým Winkler [14], Raušer [12] a neskôr Krno

[3].

Všetky tieto spomínané skutočnosti viedli k tomu, aby sme sa pokúsili analyzovať 

taxocenózy pošvatiek ritrálu štyroch základných geologických štruktúr Slovenska, 

charakterizované osobitým geochemickým typom hornín. Zamerali sme sa pri tom na 

Západné Karpaty v gradiente v smere od juhozápadu až juhu na sever:

- Flyšové pásmo (ílovce, pieskovce) – Biele Karpaty, Javorníky, Oravské Beskydy

- Kryštalinikum (granitoidy) – Malé Karpaty, Považský Inovec, Vtáčnik, Malá Fatra, Nízke 

Tatry, Tatry

- Fatrikum (vápence a dolomity) – Slovenský kras, Slovenský raj, Strážovské vrchy, Nízke 

Tatry a Tatry 

- Neogénne vulkanity (andezity, bazalty) – Cerová vrchovina, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, 

Kremnické vrchy a Poľana

Materiál a metódy

Údaje sme získali kvalitatívne počas roka 2008 v jarnom (marec – máj), letnom (júl –

august) a jesennom (október) aspekte z niekoľkých tokov z pohorí, Malé Karpaty (Mokrý 

potok), Považský Inovec (Hrádok), Javorníky (Mariková, Papradňanka), Kysucké Beskydy

(Korňa, Klubina, Bystrica) a Suchý potok vo Vysokých Tatrách. Celkovo sme analyzovali 21

lokalít na ôsmich potokoch. Koordináty lokalít a nadmorská výška boli zameriavané GPS 

Garmin C65. Na každej z lokalít bola zmeraná teplota vody. Vyššie spomínané toky 

reprezentujú rozmanité habitaty Západných Karpát, pramene, vysokohorské bystriny, horské a 

podhorské potoky, podhorské rieky. Majú charakteristický termický a hydrologický režim.

Materiál sme získali multihabitatovou metódou. Odber multihabitatovou metódou 

predchádza multihabitatový odhad, ktorý je založený na odbere zo substrátov – sedimentov, 

podľa ich proporčného zastúpenia na odberovom mieste [1], [13]. Materiálu sme odoberali

tzv. „kick-sampling“ metódou, ktorá spočívala vo vybraní plochy s rozmermi 25x25 cm, ktorá 

sa rozkopala do hĺbky 5-10 cm. Celkový postup prác vychádzal z osvedčených metód odberu 

a spracovania hydrobiologických vzoriek podľa metodiky projektu EU STAR a AQEM. 

Vyplavovaný materiál bol zachytávaný do sieťky rovnakých rozmerov (25x25 cm). Odobraté 

vzorky celého makrozoobentosu boli v teréne premiestnené do 250 ml plastových fliaš a 

fixované v 4 % roztoku formaldehydu. Pošvatky boli následne určované v laboratóriu, kde sa 

z nich vyhotovili mikroskopické preparáty. Na zaliatie preparátu bol použitý kanadský 
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balzam. Pri determinácii sme sa opierali predovšetkým o Krna [5], [7], Raušera [10], [11] a 

Lillenhammera [8].

Výsledky a diskusia

V súčasnosti sú spracované len výsledky zoogeografického rozšírenia pošvatiek

základných geologických štruktúr Slovenska len z jarných zberov (tab. 1.). Prítomnosť 

pošvatiek z neogénnych vulkanitov nebol zatiaľ spracovaný pre neúplnosť dát. V tab. 1 

uvádzame, že najvyššia diverzita pošvatiek je v tokoch vo flyšovom pásme, najnižšia 

vo vápencovom a dolomitovom pásme (Fatrikum). Tieto predbežné výsledky však môžu mať 

úplne iný charakter po vyhodnotení všetkých sezónnych aspektov.

Tab. 1: Predbežné výsledky taxocenózy geologických celkov z jarného zberu 2008, (+) – prítomný, (0) –
neprítomný.

Taxón / Geologický celok Flyšové pásmo Fatrikum Kryštalinikum
Brachyptera risi (MORTON, 1896) + 0 0
Brachyptera spp. (NEWPORT, 1849) + 0 +
Amphinemura spp. (RIS, 1902) 0 0 +
Nemoura spp. (LATREILLE, 1796) + 0 +
Nemurella pictetii (KLAPÁLEK, 1900) + 0 0
Protonemura spp. (KEMPNY, 1898) + + +
Leuctra spp. (STEPHENS, 1836) + 0 +
Diura dicaudata (LINNAEUS, 1758) + 0 0
Isoperla spp. (BANKS, 1906) + 0 0
Isoperla buresi (RAUŠER, 1962) + 0 +
Isoperla grammatica (PODA, 1761) + 0 0
Isoperla oxylepis (DESPAX, 1936) + 0 +
Isoperla sudetica (KOLENATI, 1859) + 0 +
Perlodes microcephalus (PICTET, 1833) + 0 0
Perlodes intricatus (PICTET, 1841) + 0 +
Dinocras cephalotes (CURTIS, 1827) 0 0 +
Perla grandis (RAMBUR, 1842) 0 0 +
Perla marginata (PANZER, 1799) + 0 +
Chloroperla spp. (NEWMAN, 1836) + 0 0
Siphonoperla spp. (ZWICK, 1967) + 0 0
Siphonoperla neglecta (ROSTOCK, 1881) + 0 +

V tab. 2. uvádzame jarné nálezy pošvatiek z jednotlivých tokoch. Najvyššia diverzita 

druhov bola zaznamenaná v toku Klubina v CHKO Kysuce a v Suchom potoku z rezervácie 

Suchý potok v Tatrách. Oba toky predstavujú unikátne lokality s bohatou biodiverzitou 

a prírodnou zachovalosťou. Prvý potok je z pásma flyšu a druhý je vápencový tok. Najnižšiu 
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jarnú diverzitu pošvatiek predstavovali toky Mokrý potok z Bielych Karpát, v ktorom sa 

nenašla žiadna pošvatka a Hrádok z Považského Inovca. Sú to toky pomerne silno antropicky 

narušené, čo môže odzrkadľovať práve nízka diverzita pošvatiek. Oba toky sú geologickej 

štruktúry Kryštalinikum.

Tab. 2: Zastúpenie druhov z jarného zberu v jednotlivých tokoch, (+) – prítomný, (0) – neprítomný.

Druhy / Toky Maríková Papradnianka Korňa Klubina Bystrica Hrádok Suchý p.
Brachyptera risi 0 + 0 0 0 0 0
Rhabdiopteryx + + + + + 0 +
Amphinemura 0 0 0 0 0 0 +
Nemoura + + + + 0 0 +
Nemurella 
pictetii + 0 0 0 0 0 0
Protonemura + + + + 0 + +
Leuctra + + + + + 0 +
Diura dicaudata 0 0 0 + 0 0 0
Isoperla + 0 0 0 0 0 0
Isoperla buresi 0 0 0 + 0 0 +
Isoperla 
grammatica 0 0 + 0 0 0 0
Isoperla oxylepis + + + + 0 0 +
Isoperla sudetica 0 0 0 + 0 0 +
Perlodes 
microcephalus 0 0 + + 0 0 0
Perlodes 
intricatus 0 0 0 + 0 0 +
Dinocras 
cephalotes 0 0 0 + 0 0 +
Perla grandis 0 0 0 0 0 0 +
Perla marginata + 0 + + 0 0 +
Chloroperla 0 0 0 + 0 0 0
Siphonoperla + + 0 0 + 0 0
Siphonoperla 
neglecta 0 0 + + 0 0 +

Tieto výsledky slúžia k upresneniu zloženia fauny ritrálu a k celkovému 

zoogeografickému rozšíreniu pošvatiek na Slovensku. Spomínané toky predstavujú referenčné 

lokality, podľa ktorých sa bude dať vytvoriť matrica údajov o referenčných spoločenstvách 

makrozoobentosu. Táto matrica umožní exaktné porovnávanie identických spoločenstiev 

makrozoobentosu v rovnakých typoch tokov Slovenska, avšak rôzne lokalizovaných, a tým 

pádom zabráni porovnávaniu neidentických spoločenstiev makrozoobentosu.
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Záver

1. Vyhodnotili sme jarné faunistické údaje pošvatiek z ôsmich tokov Slovenka, ktoré ešte 

neboli nikdy pred tým skúmané.

2. Predbežne sme analyzovali taxocenózy jarného aspektu pošvatiek ritrálu štyroch 

základných geologických štruktúr Slovenska.

3. Prispeli sme k celkovému rozšíreniu poznania zoogeografie slovenských pošvatiek.

4. Naše výsledky poslúžia pri vytváraní matríc referenčných spoločenstiev makrozoobentosu 

Slovenska.
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Introduction and objectives

Cytokinins (CKs) are a class of plant hormones that play a central role during the cell 

cycle and influence numerous developmental processes in plants [1]. According to their 

structures and biological activities, CKs are usually classified into 5 groups including (a) 

bioactive CK bases and ribosides, (b) storage O-glucosides, (c) presumably irreversibly 

inactive N-glucosides, (d) ribotides representing the initial products of CK biosynthesis and 

(e) cis-zeatins exhibiting rather low bioactivities. CK-N-glucosides are CK conjugates in 

which the glucose moiety is attached to a purine ring nitrogen at the 3-, 7- or 9-position [2]. 

While 3-glucosylation appears to be reversible, 7- and 9-glucosides show only slight or no 

activity in most bioassays [3, 4] and are resistant to hydrolysis by β-glucosidase [5]. As active 

CKs are essentially unavailable for plants from these conjugates, CK-N7- and N9-glucosides 

are regarded to be CK deactivation products [6].

CK-N7- and N9-glucosides were detected as prevailing natural CK derivatives in 

a great number of plant species [2]. Recently, we reported a diurnal rhytmicity of CK-N-

glucosides in Arabidopsis plants indicating a potential existence of a metabolic pathway 

responsible for their down-regulation [7]. The decrease in CK-N-glucoside contents during 

diurnal oscillation was hypothesized to be attributed most probably to their degradation by 

cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX) activity or to their transport and storage in roots [7]. 

In order to address this issue, we examined ability of CKX to degrade CK-N-glucosides using 

in vitro substrate competition assays. We also searched for biological effects of CK-N-

glucosides with the aim to acquire more information concerning physiological significance of 

these CK derivatives in plants.
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Materials and Methods 

Abbreviations

BA, N6-benzyladenine; CK, cytokinin; CKX, cytokinin oxidase/dehydrogenase; cZ, 

cis-zeatin; DHZ, dihydrozeatin; DHZ9G, dihydrozeatin-9-glucoside; iP, N6-(2-isopentenyl)

adenine; tZ, trans-zeatin; tZ9G, trans-zeatin-9-glucoside

Bioassays

The chlorophyll retention bioassay was performed using primary leaves of oat (Avena 

sativa L. cv. Abel) according to Kamínek et al. (1987) [8]. The methodology of tobacco 

callus assay has been described ibidem [8].

Analysis of cytokinins

Endogenous CKs were extracted by methanol/formic acid/water (15:1:4, v/v/v), 

homogenized in liquid nitrogen, and purified using the dual-mode solid phase extraction 

method [9]. Detection and quantification of individual CK derivatives including N7- and N9-

glucosides were carried out by HPLC/MS/MS as specified elsewhere [10].

Determination of cytokinin oxidase/dehydrogenase activity and its substrate specificity

The CKX activity was determined in vitro using the radioisotopic method based on the 

enzymatic degradation of substrate CK [2-3H]isopentenyladenine ([2-3H]iP) to [3H]adenine 

according to Motyka et al. (2003) [11]. The CKX substrate specificity was established in 

substrate competition assays by testing the effects of unlabeled CKs on [2-3H]iP degradation 

in vitro; the unlabeled CK-N-glucosides were assayed at concentrations equal to that of the 

labeled substrate (2 μM) and in tenfold excess (20 μM) [12].

Results and discussion 

CK-N7- and N9-glucosides have been reported as widely occuring CK derivatives 

around the whole plant kingdom [2]. In correspondence with these findings, we have revealed 

abundance of CK-N7- and N9-glucosides in a great number of dicotyledonous plant species 

belonging to different families such as Brassicaceae (Arabidopsis thaliana, Raphanus 

sativus), Chenopodiaceae (Spinacia oleracea), Solanaceae (Solanum tuberosum, Nicotiana 

tabacum), Plantaginaceae (Plantago lanceolata) etc. (Fig. 1 and data not shown). In these 

plants, CK-N-glucosides represent evidently and unambiguously the prevailing CK 

metabolites with concentrations exceeding 80 % of total CKs (Fig. 1).
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Fig. 1: Percentual proportions of individual CK groups in Arabidposis thaliana L. (leaves) and Solanum 
tuberosum L. (leaves and shoots) grown in vitro. Each group includes the sum of corresponding CK derivatives 
of N6-(2-isopentenyl)adenine, trans- and cis-zeatin and dihydrozeatin. 

The capability of N7- and N9-glucosides of tZ, DHZ, iP and aromatic CK, BA, to 

delay chlorophyll degradation in dark were assayed in excised oat leaf segments. In contrast 

to the literature data [3], we have found antisenescent effects of CK-N9-glucosides on 

chlorophyll retention in detached oat leaves. The most pronounced chlorophyll retention has 

been observed after application of tZ9G and DHZ9G, which were effective already at 

concentration 2x10-5 M (tZ9G) or 10-4 M (DHZ9G) and reached up to 100% of the control 

(initial chlorophyll content of fresh leaves before the incubation) at 5x10-4 M (Fig. 2). Also 

other tested CK-N9-glucosides suppressed chlorophyll degradation efficiently, at least at the 

highest concentration used (5x10-4 M; data not shown). We have found very high stability of 

tested CK-N9-glucosides of tZ and cisZ in 5x10-4 M water solutions containing oat leaf 

segments during 4 d incubation. It revealed that CK-N9-glucosides exhibited antisenescent 

activities per se and excluded their possible metabolic conversions to other bioactive CK 

derivatives responsible for detected effects outside the plant. The activities of all 

corresponding CK-N7-glucosides in oat chlorophyll retention bioassay were near zero (Fig. 2 

and data not shown). Our results indicating antisenescent activities of CK-N9-glucosides in 

oat chlorophyll retention bioassay did not obviously parallel the data found for tobacco callus 

tissue growth stimulation; neither N7- nor N9-glucosides of tZ exhibited any detectable 

influence on tobacco cell division (data not shown).
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Fig. 2: Effect of tZ- and DHZ-N7- and N9-glucosides on chlorophyll retention in excised oat leaf tips. Values are 
expressed as % of initial chlorophyll content of fresh leaves before the incubation.

We have previously reported a diurnal oscillation of CK-N-glucoside levels in 

Arabidopsis plants, which indicated a potential existence of a metabolic pathway responsible 

for their down-regulation [7]. In order to assess an involvement of the key CK degradative 

enzyme, CKX (EC 1.4.3.18/1.5.99.12) in the decrease of CK-N-glucoside contents during 

diurnal rhythms, we examined ability of this enzyme from Arabidopsis plants to degrade N-

glucosides of tZ, cisZ and iP using in vitro substrate competition assays. None of tested CK-

N-glucosides inhibited significantly conversion of the substrate CK [2-3H]iP to adenine 

(Fig.3). In accordance with these findings, CK-N-glucosides were not found to inhibit the 

conversion of iP to adenine by the activity of a radish leaf enzyme (data not shown). In 

conflict with our data showing resistence of CK-N-glucosides against the CKX attack in plant 

species of Brassicaceae family, CK-N-glucosylderivatives were reported to serve as 

substrates for CKX from e.g. Zea mays kernels, Vinca rosea calli [13] and young leaves of 

AtCKX transformed tobacco plants [14]. Explanation of this contradiction will be a subject of 

our further studies.
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Fig. 3: The effects of unlabeled CK-N7- and N9-glucosides on the in vitro degradation of [2-3H]iP by CKX from 
Arabidopsis leaves. The unlabeled CKs were assayed at concentrations equal to that of the labeled substrate (2 
μM) and in tenfold excess (20 μM). The CKX activity of the control incubated without unlabeled CKs was 1.028 
nmol adenine . mg-1 protein . h-1 (= 100% degradation).

Summary

The reported abundance of CK-N-glucosides in plant kingdom, their resistence to 

CKX attack (at least in some plant species) and antisenescent effects of  N9-glucosides 

indicate that these derivatives are more prevalent and probably more relevant to CK biology 

than previously thought. Unlike CK-N7-glucosides, N9-glucosides of CKs might have unique 

functions in plants different from being solely the CK deactivation products.
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Introduction 

Capture and separation of carbon dioxide is one of the most challenging tasks of the 

modern society. Nowadays, novel advanced materials are investigated as the carbon dioxide 

adsorbents. The materials include hybrid nanoporous silica [1] and metal-organic frameworks 

(MOFs) [2]. While the first materials are challenging for adsorption of carbon dioxide at low 

CO2 pressures, the MOFs are very important for high-pressure applications due to their high 

CO2 adsorption capacity.

The metal complexes containing polycarboxylate anions as ligands represent the most 

interesting group of MOFs. Carboxylate anions, like 1,4-benzenedicarboxylate (1,4-BDC) or 

1,3,5-benzenetricarboxylate (1,3,5-BTC), are known to form microporous polymeric 

complexes with high surface areas and pore volumes. The structures of such compounds 

contain clusters of the MOx coordination polyhedra, serving as secondary building units 

(SBUs) in the structure [3,4]. Up to date many metal-organic frameworks of different 

topologies and compositions were prepared and characterized. 

In our work we have focused on the preparation of metal organic frameworks from 

ternary systems. We have used neutral organic ligands, metal ions and polycarboxylate ligands 

for the synthesis. In this presentation we will describe the compounds containing 4,4’-

azobis(pyridine) ligand (AZPY). AZPY contains two uncoordinated nitrogen atoms which can 

act as active centres important for gas adsorption (see Figure 1). In this work we describe the 

synthesis, structure, properties and carbon dioxide sorption over the prepared materials. 
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Experimental

The synthesis of the complexes was performed by the liquid-liquid diffusion 

techniques at room temperature using semipermeable membrane Servapor®  or by a 

solvothermal route using the teflon lined steel autoclaves PARR®. Following building blocks 

were used in the syntheses: 

 metal cations Zn2+ or Cu2+ as nodes (nitrates were used a source),

 1,4-benzenedicarboxylic acid (1,4-H2BDC) or 1,3,5-benzenetricarboxylic acid (1,3,5-

H3BTC), as charge compensating rigid linkers,

 neutral rigid spacer trans-4,4'-azobis(pyridine) (AZPY).

The different molar compositions and different temperatures were tested, leading to the 

preparation of seven novel compounds.

Results and discussion

The synthesis of MOFs can be considered as “construction game”, because the final 

architecture depends on the building blocks their compatibilities [5]. Depending on the 

synthetic conditions (room temperature, solvothermal conditions, pH) we have prepared the 

compounds of different composition and topology. The reaction conditions influenced the 

molecular geometry and connectivity of the AZPY ligand. AZPY form bridges between metal 

centres when synthesis was performed under ambient conditions. In such case the torsion 

angles between pyridine rings of AZPY are almost zero. The complexes prepared under 

ambient conditions have 1D or 2D structures and can be formulated as 

{[Zn(AZPY)(H2O)4].(BDC).H2O}n (I) (1D), {[Cu(AZPY)(H2O)4].(BDC).H2O}n (II) (1D), 

{[Zn3(AZPY)2(BTC)2 (H2O)6].14H2O}n (III) (1D), {[Cu(AZPY)(HBTC)(H2O)].AZPY}n (IV) 

(2D, (4,4)-network topology). The MOFs prepared under solvothermal conditions comprise 

1D complex formulated as {[Zn(H3AZPY)(BTC)]•2H2O}n (V) and 2D complexes formulated 

as {[Zn(AZPY)(1,4-BDC)]}n (VI), {[Zn2(OH)(AZPY)(1,4-BDC)1.5].H2O}n (VII) (two 
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interpenetrated frameworks with (4,4)-network topology). The complexes were characterized 

by spectral and thermal techniques and nitrogen adsorption measurements.

The single crystal structure characterisation of the compounds showed, that three of 

them, namely (III), (IV) and (VII) contain voids in the structure and they can be potentially 

interesting for the studies of gas adsorption. In the compound (III), the copper atoms are 

coordinated by two oxygen atoms of chelate carboxylate group of trimesate, one oxygen atom 

of monodentate carboxylate group of trimesate, oxygen atom of water molecule and two 

nitrogen atoms of AZPY ligands. Due to presence of chelating carboxylate group, the 

coordination octahedron is rather distorted. The third carboxylic group of trimesic acid 

remains protonated and do not coordinate to metal.  Both, BTC and AZPY, are bridging 

ligands giving 2D polymeric networks with 4,4’-topology (see Fig. 2a). The crystal packing of 

the layers gives one dimensional channels in the b direction with the size about 14 x 10 Å 2. 

However, the channels in the structure are occupied by the clathrated AZPY molecules, 

located inside the channels, which are bonded by weak van der Waals interactions. The 

possibility of removal of the AZPY molecules from the channels by thermal treatment without 

structure collapsing is the subject of the current investigation.

Compound (IV) was prepared by diffusion technique. Complex is formed by a pair of 

one-dimensional chains, consisting of zinc ions and AZPY ligands. The pairs of such chains 

are linked together by BTC anions (see Fig. 2b). The structure contains two independent zinc 

atoms. Atom Zn1 is coordinated by four water molecules and two nitrogen atoms of two 

AZPY ligands. The second zinc atom (Zn2) is coordinated by nitrogen atom of AZPY ligand, 

two oxygen atoms from chelating carboxylate group, one oxygen atom of monodentate 

carboxylate group of 1,3,5-BTC3- and water molecule. The space between the chains is filled 

by uncoordinated water molecules. However, as it follows from TGA analysis, that the 

uncoordinated water molecules can be easily removed by heating (the water departure starts at 

about 50°C), leaving in the complex empty structural channels.

The structure of the complex (VII) is formed by binuclear arrays of two 

crystallographically independent zinc(II) atoms, which are bridged by one hydroxo ligand and 

one syn-syn carboxylate group of 1,4-BDC2-, giving the secondary building units (SBUs) of 

the composition [Zn2(OH)(BDC)0.5]
2+ (Fig. 2c). The SBUs are interconnected by AZPY and 

the other BDC ligand giving neural (4,4)-polymeric sheets {[Zn2(OH)(AZPY)(BDC)1.5]}n, 

containing openings with the dimensions 7.62 x 10.26 Å 2 . Such polymeric layers are pillared 

by BDC2- ligand giving bilayers with the openings of the 9.44 x 10.61 Å 2 (Fig 1b) and 21.08 x 
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10.61 Å2. The bilayers interpenetrate in the structure, giving final packing of the crystal. 

However, despite this interpenetration there still remain accessible voids (ca. 237 Å 3; 18.5% 

of the cell volume) and small structural channels propagated in the [011] crystallographic 

direction.

Fig. 2. The view of the structure of a) {[Cu(AZPY)(HBTC)(H2O)].AZPY}n (IV), b) {[Zn3(AZPY)2(BTC)2 

(H2O)6].14H2O}n (III), c) {[Zn2(OH)(AZPY)(1,4-BDC)1.5].H2O}n (VII).

The compounds (III) and (VII) contain voids in the structure, therefore we have 

investigated the carbon dioxide sorption on these materials. The adsorption isotherms are 

shown in Fig. 3. The sorption capacity of the carbon dioxide as determined for the compounds 

(III) and (VII) at the temperature 273 K and relative pressure P/P0=0.9 was 0.8 and 1.04 

mmol/g, respectively .  

Fig. 3: Carbon dioxide adsorption isotherms measured at 273 K for a) {[Zn3(AZPY)2(BTC)2 (H2O)6].14H2O}n

(III), b) {[Zn2(OH)(AZPY)(1,4-BDC)1.5].H2O}n (VII).

Conclusion

Novel metal organic-frameworks containing AZPY ligand were prepared and 

characterized. Two of the prepared compounds, which contain the accessible voids, were 

tested for carbon dioxide adsorption. The study showed, that the prepared compounds, in 

particular compound (VII) are capable of adsorption of carbon dioxide.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

794



Acknowledgement

This work was supported by European Community project “DeSANNS” (No. FP6-

SES6-020133)), the Slovak Research and Development Agency under contract No. RPEU-

0027-06 (OrNaMat) and VEGA project of Ministry of Education of Slovak Republic (No. 

1/0119/08).

References:

[1] Zeleňák V., Halamová D., Gaberová, L., et al. (2008): Microp. Mesop. Mater. 116 p. 358

[2] Rosseinsky M.J. (2004): Microp. Mesop. Mater. 73 , p. 15

[3] Chae H.K.,. Siberio-Perez D.Y, Kim J., et al. (2004): Nature 427, p. 523

[4] Serre C., Millange F., Thouvenot C., et al. (2002): J. Am. Chem. Soc. 124, p.13519

[5] Robin A.Y., Fromm K.M. (2006): Coord. Chem. Rew. 250, p. 2127

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

795



Imidazóliové ferocenyldifosfány v alylových substitučných reakciách

Filip Bilčík, Radovan Šebesta

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; bilcik@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Spomedzi množstva aplikácií v rôznych odvetviach je najvýznamnejšie použitie 

chirálnych ferocénových derivátov v asymetrickej syntéze. [1, 2] Pre homogénnu katalýzu 

môže byť ako ligand, tak aj kovový prekurzor veľmi nákladný. Použitie imobilizovaného 

katalyzátora vedie k zjednodušeniu spracovania reakcie s možnosťou recyklácie, čo ešte 

výraznejšie znižuje ekonomickú náročnosť takéhoto katalytického procesu. 

Iónové kvapaliny sú zaujímavé nové médiá pre homogénnu katalýzu. Často malá

rozpustnosť množstva apolárnych rozpúšťadiel, substrátov a produktov dovoľuje uskutočniť 

reakcie v dvojfázovom systéme a afinita k iónovým katalyzátorom umožňuje efektívnu 

izoláciu produktu a recykláciu katalytického systému. Naviazanie iónovej časti, ako napríklad 

imidazóliového katiónu, sa ukázalo ako efektívna cesta k minimalizácii vymývania 

katalyzátora z iónovej kvapaliny a súčasne k zvýšeniu katalytickej stability a 

recyklovateľnosti. [3, 4]

Našim cieľom bolo vyskúšať známy F1 [5] a nový F2 ferocénový ligand obsahujúci

imidazóliovú iónovú časť v asymetrickej alylovej reakcii 1,3-difenyl-3-acetoxypropénu A

s N,O,S nukleofilmi C, D, E (obrázok 1) v iónových kvapalinách, porovnať ich katalytickú 

aktivitu s analógom BPPFA a otestovať možnosť recyklácie takéhoto katalytického systému.

OAc

rac. A

[Pd]-Ligand (2 mol%), NuX

IL / spolurozpúšťadlo,
báza
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K O
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Obr. 1: Alylová alkylácia (E)-1,3-difenyl-3-acetoxypropénu s N,O,S nukleofilmy
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Materiál a metódy
1H-NMR, 13C-NMR a 31P-NMR spektrá boli merané na prístroji Varian Mercury+, pri 

frekvencii 300 MHz pre 1H, 75 MHz pre 13C a 121,5 MHz pre 31P. Ako vnútorný štandard sa 

použil TMS pre 1H a 13C spektrá a pre 31P spektrá ako externý štandard H3PO4. Ako 

rozpúšťadlo sa použil CDCl3. TLC sa uskutočnilo na SiO2 platničkách a škvrny boli 

detegované pomocou UV (254 nm). Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC 

použitím kolóny s chirálnou stacionárnou fázou - Chiracel OD-H (Daicel Chemical Industries, 

Ltd.). Všetky známe zlúčeniny boli potvrdené porovnávaním 1H-NMR spektier a t.t. 

s pôvodnou literatúrou, všetky nové zlúčeniny boli identifikované pomocou 1H-NMR, 13C-

NMR a elementárnou analýzou.

Alylová substitučná reakcia: Ligand (0,02 mmol) a [Pd] komplex (0,01 mmol) boli 

rozpustené v iónovej kvapaline (2 ml), and výsledná zmes sa miešala 30 min pri r.t. Acetát A 

(252 mg, 1,0 mmol) v rozpúšťadle (2 ml) bol pridaný do reakčnej zmesi a výsledná zmes bola 

miešaná ďalších 15 min pri r.t. Potom bol pridaný nukleofil (2 mmol). V prípade p-krezolu 

(324 mg, 3 mmol) bol tento rozpustený v abs. THF (2 ml), ochladený na 0°C a potom n-BuLi 

bolo prikvapkané do roztoku (1,6 M, 0,75 ml, 1,2 mmol), ktorý bol miešaný ešte 15 min a 

vzniknutý nukleofil potom počas 1h prikvapkaný k reakčnej zmesi. Výsledná zmes bola 

monitorovaná pomocou TLC a miešaná stanovený čas, alebo do úplnej konverzie. Reakčná 

zmes bola následne premytá vodou (3x10 ml) a produkt bol extrahovaný do toluénu a éteru. 

Kombinované organické extrakty boli zakoncentrované a hrubý produkt bol čistený stĺpcovou 

chromatografiou (SiO2; hexán/EtOAc = 8:1). Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC 

s chirálnou stacionárnou fázou Chiralpak OD-H (hexán/iPrOH = 9:1; 0,75 ml.min–1).

Výsledky a diskusia

Prípravu nového ligandu F2 sme uskutočnili modifikovaným postupom opísaným

v literatúre [5], zámenou dimetylamino skupiny z BPPFA za acetoxy- a následne za 

metylamino skupinu, reakciou s chloridom kyseliny 6-brómhexánovej, substitúciou Br za 1-

metylimidazol a nakoniec zámenou kontraiónu reakciou s LiNTf2 vo vodnom prostredí.

Ligandy F1, F2 a BPPFA sme testovali na alylovej aminácii (E)-1,3-difenyl-3-

acetoxypropénu s ftalimidom draselným. S ligandom BPPFA v dichlórmetáne alebo v 1,2-

dichlóretáne sa získaval produkt iba v nízkom výťažku a s priemernou enantioselektivitou 

(Tab.1 – pokus č. 1). Ak sa použil namiesto CH2Cl2 toluén, alebo THF, reakcia prebiehala aj 

po 168 h vo výťažku < 5% a s enantioselektivitou do 68% e.e. Vysoká enantioselektivita 
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reakcie sa dosiahla použitím EtOAc ako rozpúšťadla, kedy vznikal produkt s 90% e.e. (Tab.1

– pokus č. 1,2) Ak sa ako ligand použil F1, rozpúšťadlo malo minimálny vplyv na 

enantioselektivitu reakcie (85-90% e.e.), ale výrazný vplyv na výťažok (23% pre EtOAc, 84% 

pre CH2Cl2, Tab.1 – pokus č. 3,4). Reakcia v iónovej kvapaline [EMIM]EtOSO3 prebiehala 

v nízkom výťažku a s ešte nižšou enantioselektivitou (Tab.1 – pokus č. 5). Aby sme sa 

pokúsili zvýšiť výťažok reakcie, použili sme v reakcii okrem iónovej kvapaliny ešte CH2Cl2

ako spolurozpúšťadlo. Na naše potešenie, produkt vznikal už po 4,5 h vo výťažku 67% 

a s výborným e.e. (92%, Tab.1 – pokus č. 7). Ak sa použilo 5 mol% katalyzátora, výťažok sa 

ešte zvýšil až na 84% (Tab.1 – pokus č. 10). Pd2(dba)3 ako zdroj Pd mal negatívny vplyv na 

výťažok reakcie (Tab.1 – pokus č. 8). Na naše sklamanie, reakcia prebiehala s vysokými 

výťažkami aj v ostatných iónových kvapalinách miešateľných s vodou, ale s nízkymi 

výťažkami pre iónové kvapaliny s vodou nemiešateľné, ktoré sú vhodnejšie na recykláciu 

katalyzátora, keďže sa z nich dá jednoduchou extrakciou izolovať ako produkt, tak aj octan 

draselný a nezreagovaný nukleofil, ktoré sú prítomné v reakcii (Tab.1 – pokus č. 6,9,11). 

Pokusy o opätovné použitie katalyzátora v iónových kvapalinách miešateľných s vodou, ako 

aj v iónovej kvapaline [BMIM]PF6 boli neúspešné a produkt vznikal po 168 h vo výťažku <

5%. Katalyzátor bol úspešne opätovne použitý v iónovej kvapaline [BDMIM]NTf2, v ktorej

však reakcia prebiehala s nízkym výťažkom (Tab.1 – pokus č. 11,12). Dôsledok zlej 

recyklovateľnosti katalyzátora sme prikladali kyslému vodíku ligandu v polohe 2-

imidazóliovej iónovej časti, ktorý mohol byť atakovaný nukleofilom za vzniku karbénu. 

S tohto dôvodu sme pripravili ligand F2, ktorý mal tento vodík nahradený metylovou 

skupinou. Žiaľ, ani s použitím tohto ligandu sa nám nepodarilo efektívne opakovane použiť 

katalytický systém, keď vznikal produkt už pri prvej recyklácii vo výťažku iba do 9% (Tab.1

– pokus č. 14,15). Ako sa ukázalo pri meraní 31P NMR spektra, dochádzalo aj v tomto prípade 

pri reakcii k degradácii katalytického systému (Obr.1).
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Tab.1: Alylová substitučná reakcia (E)-1,3-difenyl-3-acetoxypropénu s ftalimidom draselným

Ligand Rozpúšťadlo Čas (h) Výťažok (%)c e.e. (%)d

1 BPPFA CH2Cl2 24 19 70

2 BPPFA EtOAc 120 50 90

3 F1 DCM 48 84 89

4 F1 EtOAc 48 23 90

5 F1 [EMIM]EtOSO3 24 56 83

6 F1 Bu3PEtOPO3Et2/CH2Cl2 20 67 78

7 F1 [EMIM]EtOSO3/CH2Cl2 4,5 67 92

8e F1 [EMIM]EtOSO3/CH2Cl2 36 44 90

9 F1 [BMIM]PF6/CH2Cl2 72 49 90

10a F1 [EMIM]EtOSO3/CH2Cl2 18 84 89

11 F1 [BDMIM]NTf2/CH2Cl2 72 15 93

12b F1 [BDMIM]NTf2/CH2Cl2 72 15 92

13 F1 [BDMIM]PF6/CH2Cl2 72 15 92

14 F2 [BDMIM]NTf2/CH2Cl2 168 47 91

15b F2 [BDMIM]NTf2/CH2Cl2 168 9 90

16a F2 [BDMIM]PF6/CH2Cl2 18 74 89
a5 mol% katalyzátora. bOpakovanie č.1. cIzolovaný výťažok. dStanovené na HPLC s chirálnou stacionárnou 
fázou. ePd2(dba)3 použitý ako zdroj Pd.

Obr.2: 31P NMR spektrum a) voľného ligandu F2, in situ katalyzátora pripraveného z ligandu a [Pd(alyl)Cl]2 b) 

pred reakciou, c) po reakcii
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Ligand F1 sme použili aj na reakciu 1,3-difenyl-3-acetoxypropénu s tolylsulfinátom. 

Ak sa v reakcii použil pomer Pd/ligand 1:1, vznikal produkt v nízkych výťažkoch a s nízkym

e.e. (do 53% a do 29% e.e.) Produkt sa získal v oveľa vyššom výťažku, ale s nižším e.e., ak sa 

zmenil pomer Pd/ligand na 2:3 (Tab.2 – pokus č. 2,3). Aj v prípade tolylsulfinátu sodného ako 

nukleofilu však bola recyklácia neúspešná, kedy v prvom cykle vznikal produkt po 168 h iba 

v 15% výťažku a v druhej recyklácii už nebol pozorovaný žiaden vznik produktu. Výrazný 

pokles enantioselektivity reakcie v porovnaní s reakciou s ftalimidom draselným je zrejme 

spôsobený reakciou medzi katalytickým systémom a tolylsulfinátom sodným. Za zmienku 

stojí, že reakcia v dichlórmetáne s BPPFA neprebiehala vôbec (Tab.2 – pokus č. 1).

Tab.2: Alylová substitučná reakcia (E)-1,3-difenyl-3-acetoxypropénu s tolylsulfinátom sodným

Ligand Rozpúšťadlo Čas (h) Výťažok (%)c e.e. (%)d

1 BPPFA CH2Cl2 24 0 -

2 F1 [EMIM]EtOSO3/CH2Cl2 16 86 0

3 F1 [BMIM]PF6/CH2Cl2 20 81 10

4a F1 [BMIM]PF6/CH2Cl2 168 15 26

5b F1 [BMIM]PF6/CH2Cl2 96 0 -
aOpakovanie č.1. bOpakovanie č.2. cIzolovaný výťažok. dStanovené na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou.

Poslednou reakciou na ktorej boli testované ligandy je reakcia (E)-1,3-difenyl-3-

acetoxypropénu s p-krezololátom lítnym, ktorý bol pripravený rekciou p-krezolu s n-BuLi 

v THF. Ak sa na reakciu použil ligand F1 na rozdiel od DPPFA, reakcia prebiehala s nižším 

výťažkom, ale s vyššou enantioselektivitou (Tab.3 – pokus č. 1,2). Pomalé pridávanie p-

krezololátu lítneho počas 3h cez „syringe pump“ nemalo takmer žiaden vplyv na selektivitu 

reakcie, ale negatívny vplyv na výťažok produktu (Tab.3 – pokus č. 3). Katalyzátor bol 

úspešne opätovne použitý, ak sa reakcia uskutočnila v iónovej kvapaline [BMIM]NTf2, kedy 

vznikal produkt v prvej recyklácii v 24% výťažku, avšak s nižším e.e. (Tab.3 – pokus č. 4,5)
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Tab.3: Alylová substitučná reakcia (E)-1,3-difenyl-3-acetoxypropénu s p-krezolom

Ligand Rozpúšťadlo Čas (h) Výťažok (%)c e.e. (%)d

1 BPPFA [EMIM]EtOSO3/THF 24 79 50

2 F1 [EMIM]EtOSO3/THF 43 41 62

3b F1 [EMIM]EtOSO3/THF 36 27 56

4 F1 [BMIM]NTf2/THF 43 43 54

5a F1 [BMIM]NTf2/THF 72 24 24
aOpakovanie č.1. bPomalé pridávanie p-krezolátu lítneho cez „syringe pump“. cIzolovaný výťažok. dStanovené 
na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou. 

Záver

Pripravili sme nový chirálny ferocénový ligand F2, ktorý sme spolu s ligandami F1

a BPPFA použili v alylovej alkylácii s (E)-1,3-difenyl-3-acetoxypropénu s N,S,O nukleofilmi. 

Vo všetkých prípadoch s ligandami F1 a F2 prebiehali reakcie enantioselektívnejšie ako 

s použitím BPPFA, keď sa produkt získal až s 92% e.e. v prípade ftalimidu draselného ako 

nukleofilu. Katalyzátor bolo možné vo všetkých reakciách opätovne použiť, avšak produkt 

vznikal buď v nízkom výťažku, alebo s nízkym e.e. V súčasnosti pracujeme na ďalšom

testovaní týchto ligandov.
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Rádioaktívne značenie a kontrola kvality modifikovaného dendrimeru
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Úvod a formulácia cieľa

Vývoj cielených makromolekulových chemických látok s dobrými 

farmakokinetickými vlastnosťami a selektívnou orgánovou absorpciou je dôležitou vedeckou 

úlohou za účelom ich použitia v diagnostike a terapii nádorov a v ďalších biologických 

aplikáciách. Predpokladom pre úspešnú rádioterapiu nádoru je vysoká špecifická aktivita 

rádionuklidu viazaného na cieľový vektor, ktorým môže byť receptorovo-špecifická protilátka 

alebo iný typ biologicky aktívnej zlúčeniny. Potenciálnymi nosičmi kancerostatík a 

rádionuklidov sú nedávno celosvetovo študované dendrimery. Výhodou ich použitia je 

rozsiahly vonkajší povrch, na ktorý je možné naviazať prostredníctvom vhodných chelátov 

kovov veľké množstvo kovových iónov pre zobrazovanie nukleárnou magnetickou 

rezonanciou (paramagnetické gadolíniové ióny) a terapiu (rádioaktívne žiariče). Konjugát 

dendrimeru a chelátora je schopný v spojení s cieľovým vektorom dopraviť veľké množstvo 

potrebných iónov kovov priamo do žiaducej časti tela pacienta. [1]

Dendrimery sú hyperrozvetvené polyméry s kompaktnou guľovitou štruktúrou 

a unikátnym správaním [2, 3]. Sú monodisperzné v prípade, že sú syntetizované správne. 

Skladajú sa z jadra charakterizovaného počtom funkčných skupín a vetiev monomérov, ktoré 

sú na ne naviazané [4]. Na koncové skupiny monomérov sú kaskádovou syntézou pripájané 

postupne ďalšie a ďalšie vetvy vytvárajúc dendrimery vyšších a vyšších generácií [5,6]. 

Fyzikálno-chemické vlastnosti dendrimerov závisia na počte generácií a na povrchových

funkčných skupinách. Dendrimery vyšších generácií vytvárajú v roztoku tesne zbalené 

guličky. [7] Ich obrovský povrch poskytuje vynikajúci priestor pre pripájanie bunkovo-

špecifických cieľových skupín, modifikátorov rozpustnosti, skrytých skupín redukujúcich 

imunologické interakcie a zobrazovačov vďaka prítomnosti multifunkčných koncových 

skupín na vonkajšom povrchu molekuly [1] pomocou kovalentných väzieb alebo 
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elektrostatických síl [8, 6]. Prítomnosť vnútorných dutín dovoľuje taktiež využitie 

enkapsulácie hydrofóbnych alebo hydrofilných liečiv do vnútra štruktúry.

Najčastejšie študovanými sú polyamidoamínové dendrimery (PAMAM) [9], ktorých 

koncové amínové skupiny možu byť modifikované rozličnými funkčnými skupinami. Takéto 

povrchové modifikácie vytvárajú nové štruktúry. Ich charakterizácia si vyžaduje použitie celej 

škály analytických metód a tiež sústavné hľadanie nových spôsobov určovania ich fyzikálno-

chemických vlastností. Využitie pre biologické pokusy je možné až po ubezpečení sa 

o požadovanej čistote produktu.

Cieľom práce bolo rádioaktívne označenie nového konjugátu pyridín-N-oxidového 

derivátu DOTA, 10-[(4-carboxy-1-oxidopyridin-2-yl)methyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-

1,4,7-triacetic acid (H3DO3ApyNO-C)] s PAMAM dendrimerom štvrtej generácie (D-G-4h)  

obsahujúcom 64 amino skupín na povrchu indiom-111, kontrola čistoty produktu a

charakterizácia analytickými metódami pre následné farmakokinetické štúdie. Dendrimer bol

zmodifikovaný skupinou koordinační a bioorganické chemie na pracovisku Univerzity 

Karlovy v Praze, Přírodovědecká fakulta, kde boli študované jeho vlastnosti pre potenciálne 

využitie v nukleárnej magnetickej rezonancii. 

Materiál a metódy

Reakčná zmes dendrimeru D-G-4h s 111InCl3 v acetátovom pufre o pH 5.6 bola 

inkubovaná pri 40°C počas noci. Bol použitý nerádioaktívny InCl3 pre vysýtenie všetkých 

voľných funkčných skupín ligandov na povrchu dendrimerov. Pred samotnou analýzou bola 

pridaná dietyléntriamínpentaocotová kyselina (DTPA) za účelom vychytania nadbytočných 

iónov kovu, ktoré boli pravdepodobne nešpecificky viazané na dendrimery. Rádioaktívne 

označený produkt bol  analyzovaný pomocou gelovej permeačnej chromatografie (GPC), 

tenkovrstvovou chromatografiou (iTLC-SG) a elektroforézou na agarózovom gely. Označený 

produkt bol nanesený na sklenenú kolónu naplnenú Sephadexom G-25(m) vo vode, ako 

mobilná fáza bol použitý roztok DTPA. Bolo nazbieraných 25 frakcií, ktorých rádioaktivita 

bola meraná pomocou automatického gama počítača 1480 Wizard. Najaktívnejšie frakcie boli 

spojené. Kontrola kvality prečisteného produktu bola stanovená na čistej kolóne za rovnakých 

podmienok ako samotná separácia. Na determináciu čistoty označeného preparátu bola 

použitá tiež metóda tenkovrstvovej chromatografie. Rádioaktivita vrstiev bola meraná 

s použitím TLC analyzátora V2.15 Raytest.  Prečistený produkt sa následne naniesol na 

agarózový gel za účelom stanovenia pohyblivosti 111In-D-G-4h a náboja molekuly. Bol 
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použitý horizontálny elektroforetický systém OWL Easycast B1 a zdroj napatia Minis 300. Po 

skončení elektroforézy bol gél nakrájaný na kúsky, ktorých aktivita bola zmeraná pomocou 

gama počítača 1480 Wizard. 

Výsledky a diskusia

Obr. 1: Príklad separácie 111In-D-G-4h na kolóne (30 cm x 1,1 cm) naplnenej Sephadexom G-25(m); mobilná 
fáza: roztok DTPA (2,5.10-3 mol.dm-3).

Obr. 2: Kontrola kvality prečisteného produktu 111In-D-G-4h na chromatografickej kolóne (19,5 cm x 0,9 cm) 
naplnenej Sephadexom G-25(m); mobilná fáza: roztok DTPA (2,5.10-3 mol.dm-3). 
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      ŠTART          ČELO
Obr. 3: Kontrola čistoty produktu 111In-D-G-4h na tenkej vrstve iTLC-SG (Gelman Sciences Inc.), mobilná fáza: 
roztok citronanu sodného. 

Obr. 4: Analýza prečisteného produktu 111In-D-G-4h elektroforézou na 0,5% agarózovom gely, 300V, 3 hod.

Záver

Nový konjugát dendrimeru D-G-4h bol úspešne označený rádioaktívnym izotopom 
111In a prečistený pomocou gelovej permeačnej chromatografie. Tvorba komplexu medzi 

indiom a voľnými skupinami ligandov na povrchu dendrimeru vyžaduje zahriavanie reakčnej 
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zmesi pri 40°C dlhší časový úsek, za účelom získania vyššieho stupňa vysýtenia funkčných 

skupín. Bola skontrolovaná úspešnosť separácie a ukázalo sa, že rozdelenie zložiek zmesi 

pomocou Sephadexu G-25(m) je postačujúce. Chromatografia na tenkej vrstve je  možnou 

alternatívou pre rýchle a úspešné stanovenie čistoty označeného dendrimeru v prípade, ak nie 

je potrebné získať prečistený produkt. Z elektroforézy vidieť, že sa molekula pohybuje 

smerom ku kladnej elektróde. Pohyblivosť je malá a nebolo možné stanoviť absolútnu 

hodnotu záporného náboja molekuly. 
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Ferocénové alkenylfosfány a ich aplikácia v asymetrických katalytických reakciách 
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842 15 Bratislava, Slovensko; janacsizmadiova9@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

V roku 2001 získali Knowles, Noyori a Sharpless Nobelovu cenu za prácu v oblasti 

chirálnej katalytickej hydrogenácie a oxidačných reakcií. Ich priekopnícke práce otvorili 

oblasť výskumu známu ako homogénna asymetrická katalýza.

Asymetrická katalýza je nástrojom transformácie prochirálnych substrátov na enantio-

alebo diastereomérne obohatené produkty. Väčšina priemyselných procesov smeruje 

k produkcií enantiomérne čistých produktov, ako je napríklad výroba liečiv, agrochemikálií 

a kozmetických prípravkov [1].

Chirálne katalyzátory spravidla pozostávajú z kovového iónu a chirálneho ligandu, 

ktoré môžu existovať v rôznych štruktúrnych variáciách a symetriách [2]. Väčšina chirálnych 

ligandov použitých v asymetrickej katalýze je na báze heteroatómov (dusík, alebo fosfor). 

Chirálne fosfánové a fosforamidové ligandy zabezpečujú vysokú enantioselektivitu v rôznych 

katalytických reakciách. Sú to napr. BINAP (P,P), bisoxazolín (N,N), phox (P,N). Ďalším 

špecifickým typom sú ligandy s nenasýtenou dvojito väzbou (diény), napr. Ph-bod*, pričom sú

rovnako efektívne a to bez použitia donorných heteroatómov ako dusík, alebo fosfor (obrázok 

1).

N

O

N

O

R R
PPh2 N

O

R

Ph

Ph

bisoxazolín phox Ph-bod*

PPh2

PPh2

binap

Obr. 1: Príklady chirálnych ligandov pužívaných v asymetrickej katalýze.

Najvýznamnejší ligand spomedzi difosfánových ligandov je BINAP, ktorý vyvinuli 

Noyori a kol. v roku 1980. Typickým príkladom je reakcia enónu 1 s fenylborónovou 
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kyselinou (2) v prítomnosti 3 mol % Rh(acac)(binap) ako katalyzátora v zmesi dioxán/H2O 

(10/1), pričom sa získa produkt 3 s 97 % e.e (obrázok 2) [3].

PPh2

PPh2

O

+

[Rh(acac)(C2H4)2/(S)-binap
(3 mol % Rh)

dioxán/H20 (10/1)
100°C, 5h

O

Ph

(S)-binap
93 % výťažok, 97 % e.e.

(2,5 ekv.)

PhB(OH)2

1 2 3

Obr. 2: Ródiom katalyzovaná asymetrická syntéza s difosfánovým ligandom.

Spôsob vytvorenia väzby s alkylom, alebo arylom je v závislosti od použitých 

chirálnych ligandov odlišný. Pri bisfosfánoch je chiralita často kontrolovaná orientáciou 

fenylov, zatiaľ čo pri diéne je chiralita kontrolovaná rôznou veľkosťou substituentov na 

dvojitej väzbe (obrázok 3) [4].

P

P

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
Ph

P P

M

Určujúci faktor:

orientácia dvoch
fenylových skupín

H

H

Určujúci faktor:

rôzne veľkosti
dvoch substituentovH

H
M

Obr. 3: Spôsob vytvorenia väzby ligandu s kovom.

Cieľom mojej práce je pripraviť hybridné fosfán-olefínové ligandy, ktoré obsahujú 

rôzne typy donorov. Pozitívne efekty donorov sú takto kombinované v jednej ligandovej 

štruktúre: atóm fosforu sa v porovnaní s dvojitou väzbou olefínu lepšie koordinuje 

s prechodným kovom, zatiaľ čo olefín poskytuje možnosť vytvoriť vhodnejšie chirálne 

prostredie (obrázok 4) [5]. 
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Obr. 4: Pozitívne efekty hybridných fosfán-olefínových ligandov.

Výsledky a diskusia
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PPh2Cl (1.7 eq), 0°C Fe
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1. Ac2O, MWI,
100°C, 15 min

2. dekalín, MWI,
200°C, 10 min

Obr. 5: Syntéza fosfán-olefínového ligandu.
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Pri príprave fosfán-olefínového ligandu (obrázok 5) bola najprv uskutočnená redukcia 

[5]ferocenofán-1,5-diónu na [5]ferocenofán, ktorá prebehla so 71,2 % výťažkom. V literatúre 

[6] je opísaný 93 % výťažok redukcie. Nižší výťažok v porovnaní s výťažkom opísaným 

v literatúre je pravdepodobne dôsledkom nižšej kvality LiAlH4.

Druhým krokom bola oxidácia [5]ferocenofánu na [5]ferocenofán-1-ón, ktorý je 

východiskovou látkou pre prípravu chirálneho alkoholu. Táto oxidácia bola viackrát 

opakovaná s výťažkami pohybujúcimi sa v rozmedzí 22 %−90 %, pričom výťažok opísaný 

v literatúre [6] je 88 %. Výťažok tejto reakcie je výrazne ovplyvnený kvalitou použitého 

MnO2.

[5]ferocenofán-1-ol som pripravila asymetrickou redukciou z príslušného 

prochirálneho ketónu za použitia chirálneho katalyzátora. Metóda, ktorú som použila je 

boránová redukcia s CBS katalyzátorom. Reakcia je veľmi rýchla a prebieha s výbornou 

enantioselektivitou. Boránovú redukciu s (S)-CBS katalyzátorom som opakovala viackrát, 

pričom som ale v dvoch prípadoch získala úplne zredukovaný [5]ferocenofán.  Dôvodom bolo 

pravdepodobne pomalé prikvapkávanie substrátu k redukčnému činidlu, čo spôsobilo, že 

činidlo bolo vo veľkom nadbytku vzhľadom k substrátu. Výťažky sa pohybovali v rozmedzí 

14 %−58 % s e.e. do 97 %. Znižovaním teploty sa znižovala enantioselektivita redukčných 

reakcií, čo sa môže vysvetliť tvorbou neaktívnych dimérov, ktorých štruktúry boli navrhnuté 

Nevalainenom [7] na základe kvantovo-chemických výpočtov.

Chirálny [5]ferocenofán-1-ol bol acetylovaný  s acetanhydridom a DMAP za vzniku 

[5]ferocenofán-1-yl acetátu. Túto reakciu som opakovala dvakrát, pričom som získala 65 a 96 

% výťažok. V literatúre [6] je opísaný 96 % výťažok.

Ďalej nasleduje príprava N,N-dimetyl[5]ferocenofán-1-amínu. [5]ferocenofán-1–yl-

acetát reagoval so 40 % vodným roztokom dimetylamínu v acetonitrile a v ultrazvukovej 

vaničke. Reakciu som opakovala trikrát a výťažky sa pohybovali v rozmedzí 92−98 %. 

V literatúre [6] je opísaný 96 % výťažok.

N,N-dimetyl[5]ferocenofán-1-amín bol podrobený orto-lítiácií s BuLi v Et2O 

a následne s difenylfosfínchloridom. Túto reakciu som opakovala viackrát, ale dvakrát 

prebiehala len s veľmi malým výťažkom. Dôvodom bolo pravdepodobne čiastočne 

zhydrolizované BuLi. Po reakcií s novým BuLi som získala 49 % produktu, pričom 

v literatúre [6] je opísaný 53 % výťažok.
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Ďalším krokom bola substitúcia dimetylamino skupiny za acetoxy skupinu 

v mikrovlnke pri teplote 100°C. Následne som uskutočnila elimináciu acetoxy skupiny 

s dekalínom v mikrovlnke pri teplote 200°C (33 % výťažok).

Fosfán-olefínový ligand som testovala v alylovej substitúcií (obrázok 6).

Obr. 6: Paládiom katalyzovaná asymetrická alylová alkylácia.
          

Záver

Počas práce som pripravila nový fosfán-olefínový ligand, ktorý som testovala 

v paládiom katalyzovanej asymetrickej alylovej alkylácii. Tento ligand sa bude aj naďalej 

testovať v rôznych asymetrických reakciách.
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Separácia a stanovenie halogénoctových kyselín na elektroforetickom čipe v pitných 

vodách po ich extrakčnej úprave na báze membrán

Kristína Dudáková, Roman Žurek, Marian Masár, Dušan Kaniansky

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; tinuskaaa@yahoo.com

Úvod a formulácia cieľa

Pitná voda dodávaná do verejných vodovodných sietí musí z hľadiska ochrany zdravia 

spĺňať určité fyzikálne, biologické a chemické kritériá, ktoré sú kodifikované štátnymi 

a medzinárodnými normami. Preto sa zaviedla jej úprava dezinfekciou, ktorej cieľom je 

odstránenie nežiaducich, choroboplodných mikroorganizmov (vírusy, baktérie, plesne). Pri 

použití chlóru ako dezinfekčného prostriedku sú halogénoctové kyseliny (HAA) najčastejšie 

vznikajúcim vedľajším produktom dezinfekcie (DBP). V literatúre je popísaný vznik až 

deviatich HAA. Najväčšiu toxicitu spomedzi všetkých vykazujú MCA, MBA, DCA, DBA 

a TCA. US EPA stanovila maximálnu prípustnú koncentráciu (MCL) pre sumu piatich vyššie 

uvedených HAA na hodnotu 60 μg/l v pitných vodách [1]. Vzhľadom na podobné fyzikálno-

chemické vlastnosti HAA sa na ich stanovenie používajú výhradne vysoko-účinné separačné 

metódy: (1) plynová chromatografia (GC) [7-11,26], (2) vysoko-účinná kvapalinová (HPLC) 

a iónová chromatografia (IC) [12-18] a (3) kapilárna elektroforéza (CE) [3,19-26]. I napriek 

ich použitiu však nie je možné dosiahnuť požadované detekčné limity (LOD) HAA bez 

úpravy vzorky. V súvislosti so stanovením HAA vo vodách boli použité nasledujúce úpravné 

techniky: (1) extrakcia kvapalina – kvapalina (LLE) [19,24,25,26], (2) extrakcia tuhou fázou 

(SPE) [12,17,22,25] a (3) extrakcia membránou (SLME) [14,18].

Naša práca sa zaoberala stanovením piatich HAA vo vzorkách pitných vôd zónovou 

elektroforézou (ZE) na čipe so spájanými kolónami (CC) a s vodivostnou detekciou. 

Vzhľadom na nízke koncentrácie HAA vo vzorkách boli na ich selektívne zakoncentrovanie 

použité membránové extrakčné úpravné techniky: „liquid-liquid membrane extraction“ 

(LLME) a „supported liquid membrane extraction“ (SLME). 

Materiál a metódy

ZE separácie boli uskutočnené na polymetylmetakrylátovom (PMMA) CC čipe
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s dvoma integrovanými vodivostnými senzormi. Priemerná veľkosť pórov bola 0,2 μm 

a porozita cca. 75 %. Extrakčné úpravy boli uskutočnené na membráne Accurel PP Q 3/2 

s vnútorným priemerom (i.d.) 600 μm a vonkajším priemerom (o.d.) 1000 μm. Pri LLME 

technike bola dutinou vlákna pretláčaná, príp. nasávaná organická fáza – metyl-terc-butyléter 

pomocou striekačkovej pumpy ktorá pracovala s PP striekačkou o objeme 2 ml. Takýmto 

spôsobom bolo odobratých do Eppendorf skúmavky 1,5 ml MTBE. Následne bolo pridaných 

100 μl 5 mmol/l NH4OH. Roztok bol pretrepávaný vo vortexe cca. 1 min. Po oddelení fáz 

bolo odobratých cca. 100 μl amoniakálneho roztoku do Eppendorf skúmavky, ktorý bol 

analyzovaný na CC čipe.

Pri SLME technike boli steny vlákna napustené membránovou kvapalinou - zmes 95 

% dihexyléteru (DHE) a 5 % tri-oktylfosfínoxidu (TOPO). Akceptornou fázou bol NaOH s 

koncentráciou 3 mmol/l, ktorý bol pretláčaný dutinou vlákna priamo do Eppendorf skúmavky. 

Takýto spôsobom bolo odobratých 75 μl akceptornej fázy, ktorá bola následne dávkovaná na 

CC čip.

Výsledky a diskusia

ZE separácie na CC čipe boli uskutočňované pri nízkom pH (3,15) v prítomnosti 

zwitterionického detergentu DDAPS (12 mmol/l), ktorý umožnil rýchle rozlíšenie HAA do 

5,5 min. (v prvom separačnom kanáliku), resp. do 11 min. (v druhom separačnom kanáliku). 

LOD hodnoty pre študované HAA bez úpravného kroku boli v intervale 

16-27 μg/l, ktoré však neboli postačujúce z hľadiska požiadaviek US EPA (MCL pre 

študovanú skupinu HAA je 60 µg/l). Klasická LLE realizovaná v Teflónovom oddeľovacom 

lieviku a použitá pre koncentráciu analytov a „clean-up“ matricových zložiek poskytla LOD 

hodnoty pre HAA v intervale 0,2-0,4 µg/l a bola použitá ako referenčná metóda 

k membránovým extrakciám LLME a SLME. Zároveň bola použitá ako východisková metóda 

pre LLME techniku. Extrakčné úpravy boli uskutočnené v off-line režime so ZE. 

Dlhodobé opakovateľnosti kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov HAA v ZE 

separáciách na CC čipe s LLME úpravou boli uskutočnené na koncentračnej úrovni 

10 μg/l. RSD hodnoty pre migračný čas HAA sa pohybovali v intervale 0,2-1,6 % a pre ich 

plochy píkov boli v intervale 10,4-14,2%. Hodnoty Extrakčnej účinnosti (EE) resp. 

obohacovacieho faktoru (EF), ktoré charakterizujú účinnosť extrakčného postupu boli v 

prípade LLME 4,7-13,5 %, resp. 14-40. V ZE separáciách HAA na CC čipe s SLME úpravou 

vzoriek bola dlhodobá opakovateľnosť separačných parametrov vyhodnocovaná na ich 

koncentračnej úrovni 7,5 μg/l. RSD hodnoty pre migračné časy HAA sa pohybovali 
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v intervale 2,0-2,9 % a pre ich plochy píkov boli v intervale 6,3-7,8%. EE hodnoty pre 

jednotlivé analyty sa u SLME pohybovali medzi 7,4-25,4 % a im zodpovedajúce EF hodnoty 

boli 30-102.

LOD hodnoty pre HAA sa pohybovali v ZE separáciách na CC čipe s LLME úpravou 

vzorky v rozpätí 0,5-1,2 μg/l, zatiaľ čo v SLME-ZE boli ich LOD hodnoty asi 

2-násobne nižšie (0,1-0,5 μg/l). Detekčné limity pre HAA získané v ZE na CC čipe použitím 

týchto extrakčných úpravných techník sú porovnateľné s klasickou LLE úpravou a ďaleko 

presahujú požiadavky US EPA.

Vypracované LLME a SLME postupy boli použité na úpravu 3 vzoriek pitných vôd 

(vodovodná voda, Mitická tichá, Zlatá Studňa) pred ich ZE analýzou na CC čipe. Vo všetkých 

analyzovaných vzorkách bolo možné identifikovať iba MCA pri použití oboch extrakčných 

postupov. Koncentrácie MCA, vypočítané metódou kalibračnej krivky, v reálnych vzorkách 

s SLME úpravou sa pohybovali v rozmedzí 6,2-13,8 μg/l. Výťažnosti pre jednotlivé HAA v 

celom SLME-ZE analytickom postupe sa pohybovali medzi 90-103 %.

Záver

Časová nenáročnosť SLME-ZE stanovenia HAA na CC čipe (cca. 30 min. vrátane 

úpravného kroku) a možnosť automatizácie celého analytického postupu preferujú túto 

extrakčnú techniku (v porovnaní s LLME), a zároveň robia z tejto metódy veľmi perspektívnu 

alternatívu stanovenia študovanej skupiny HAA v environmentálnych vzorkách 

ku chromatografickým metódam.
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Ferocénové imidazoliové ligandy v alylovej substitúcií s prochirálnym nukleofilom

Marcel Ehn, Radovan Šebesta

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; ehn@email.cz

Úvod a formulácia cieľa

Stereoselektívna syntéza je aj v dnešnej dobe stále veľká výzva. Jej zmysel môžeme 

vidieť napríklad v rozdielnych biologických účinkoch enantiomérov. Aj keď sú známe viaceré 

metódy na rozdelenie enantiomérov, najlepšou alternatívou je získať pri syntéze priamo len 

jeden z nich. S tým nám pomáhajú aj chirálne katalyzátory, ktoré to vďaka stereogénnej 

informácií obsiahnutej v ligande dokážu ovplyvniť. Väčšina chirálnych katalyzátorov

obsahuje kovy, ktoré sú drahé, je snaha o ich recykláciu a viacnásobné použitie. Heterogénne 

katalyzátory majú výhodu oproti homogénnym v jednoduchšej separácií, avšak často krát

majú zníženú aktivitu. Použitím homogénneho katalyzátora síce dosiahneme lepší výťažok 

a často vysoké enantioselektivity, ale máme problémy s jeho oddelením a recykláciou. 

Kombináciou výhod oboch postupov sa dá pripraviť homogénny imobilizovaný katalyzátor

[6]. Takými sú aj katalyzátory imobilizované v iónových kvapalinách (obrázok 1).

Fe
L

L

n
NN

A
M

Obr. 1: Znázornenie imobilizovaného ligandu v iónovej kvapaline s imidazoliovou jednotkou

Iónové kvapaliny sú soliam podobné látky, niektoré z nich sú tekuté pri teplote 

miestnosti. To že sú nehorľavé, nekoordinujúce, stabilné a nevyparujú sa z nich robí nádejnú 

náhradu za klasické organické rozpúšťadlá [3].

Tým že takýto katalytický systém ostane homogénny, vyhneme sa možným 

problémom, ktoré nás sprevádzajú pri heterogénnej katalýze, zhoršený prístup k aktívnemu 

miestu, nižšia aktivita a selektivita. Výber vhodného nosiča hrá dôležitú úlohu, avšak 

jeho vplyvy nie sú ešte úplne pochopené, niekedy sú prospešné, niekedy skôr uškodia. Rôzne 
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oblasti asymetrickej katalýzy sú rôzne vyvinuté. Zatiaľ čo imobilizácia homogénnych 

katalyzátorov na pevnom povrchu sa v niektorých prípadoch bežne používa v priemysle [5], 

nová oblasť organokovových katalyzátorov sa prudko rozvíja [2, 4]. Vyvinuli sa rôzne metódy 

úpravy homogénnych katalyzátorov.[1] Na otestovanie účinnosti katalyzátorov sa používajú 

rôzne testovacie reakcie, ako napríklad enantioselektívna alylová alkylácia (obrázok 2).

OAc

+ PhSO2CH2CO2Me

ligand
[Pd(alyl)Cl]2

CH2Cl2 / IL
BSA, KOAc, r.t.

CH(COOMe)2

C D E

Obr. 2: Enantioselektívna alylová substitúcia

Cieľom mojej práce je otestovať aktivitu Pd-ferocénového katalyzátora 

imobilizovaného v rôznych iónových kvapalinách a jeho možnosti recyklácie.

Materiál a metódy

Štruktúra pripravených látok bola potvrdená pomocou 1H NMR spektroskopie na 

prístroji Varian Mercury+, pri frekvencii 300MHz s TMS ako interným štandardom v CDCl3. 

Priebeh reakcií sa sledoval na SiO2 (Merck) platničkách, škvrny sa detegovali pomocou UV 

(254nm). Látky boli čistené stĺpcovou chromatografiou (SiO2), prípadne kryštalizáciou.

Enantiomérny nadbytok sa určoval pomocou HPLC a kolóny s chirálnou stacionárnou fázou 

Chiralpak AS-H.

Alylová substitučná reakcia: Ligand (0,02 mmol) a [Pd] komplex (0,01 mmol) sa 

rozpustili v iónovej kvapaline a nechali miešať 30 minút pri r.t. Acetát C (252 mg, 1,0 mmol) 

rozpustený v CH2Cl2 (2 ml) sa pridal k zmesi iónovej kvapaliny. Po 10 minútach spoločného 

miešania sa pridalo BSA (257ml, 2mmol), potom nukleofil D (428,5mg, 2 mmol,), nakoniec 

KOAc(5mg, 0,05 mmol). Reakčná zmes sa nechala miešať pri r.t. 3 dni. Reakcia sa 

monitorovala pomocou TLC. Po troch dňoch sa reakčná zmes premyla destilovanou vodou 

a produkt extrahoval do toluénu a dietyléteru. Spojené organické extrakty sa zahustili na RVO 

a produkt sa čistil stĺpcovou chromatografiou (SiO2; EtOAc/hexán – 1/5). Enantiomérny 

nadbytok sa stanovoval pomocou HPLC s chirálnou stacionárnou fázou Chiralpak AS-H 

(iPrOH/hexán – 25/75; 0,75 ml/min).

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

817



Výsledky a diskusia

V enantioselektívnej alylovej substitúcií (obrázok 3) sa otestovali ligandy A a B.

Okrem rozdielneho aniónu má ligand B nahradený vodík na imidazoliovej jednotke 

metylovou skupinou. Tento vodík je relatívne kyslý, v bázickom prostredí sa môže jeho 

odtrhnutím generovať karbén, ktorý by mohol mať negatívny vplyv.

Fe
PPh2

N

O

PPh2

PF6, R = H

N N

A =

B = NTf2, R = CH3

R

Obr. 3: Testované ligandy A, B

Keďže sa v reakcií (schéma 1) použil prochirálny nukleofil D, produktami sú 2 páry 

enantiomérov E a teda dvojica diastereoizomérov. Aktivity katalyzátorov sa porovnali 

v piatich rôznych iónových kvapalinách s rôznymi imidazoliovými katiónmi (obrázok 4).

N N

[bmim]PF6

PF6

N
N

[bmim]NTf2

NTf2

N
N

[bdmim]PF6

PF6
N

N

[emim]NTf2

NTf2

N
N

[hmim]NTf2

NTf2

Obr. 4: Použité iónové kvapaliny

V Tab. 1. sú zhrnuté zatiaľ dosiahnuté výsledky s príslušnými ligandami. Keďže cieľom je aj 

recyklácia katalytického systému, porovnávali sa aktivity ligandov v jednotlivých cykloch.
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Tab. 1: Recyklácia ligandov A a B v enantioselektívnej alylovej substitúcií. IL – iónová kvapalina, T – teplota, 
r.t. – teplota miestnosti, ee – enantiomérny nadbytok

Cyklus IL Ligand T Čas Výťažok [%] ee 1 [%] ee 2 [%]
1 54 40 59

2 [bmim]PF6/CH2Cl2 A r.t. 3 dni 39 47 58
3 40 58 58
1 65 56 58

2 [bmim]PF6/CH2Cl2 B r.t. 3 dni 17 46 43
3 8 61 61
1 24 70 61

2 [bmim]NTf2/CH2Cl2 B r.t. 3 dni 13 55 36
3 0
1 77 49 72

2 [bdmim]PF6/CH2Cl2 B r.t. 3 dni 4 65 68
3 0
1 79 51 57

2 [emim]NTf2/CH2Cl2 B r.t. 3 dni 2 70 65
3 0
1 81 43 51

2 [hmim]NTf2/CH2Cl2 B r.t. 3 dni 2 58 69
3 9 59 63

S rastúcim počtom cyklov sa pozoroval nižší výťažok, čo môže byť spôsobené 

vymývaním katalyzátora z iónovej kvapaliny pri spracovaní alebo jeho rozkladom. Aj keď je 

vo všeobecnosti pozorovaný klesajúci trend  aktivity a selektivity, my sme pozorovali aj 

nárast selektivity v nAiektorých prípadoch. Vysvetlením by mohli byť problémy

s rozpustením produktu v rozpúšťadlách použitých pri meraní HPLC. Produkt v treťom cykle 

sa podarilo získať len v iónovej kvapaline [hmim]NTf2 a [bmim]PF6. Avšak najlepší výťažok 

v treťom cykle bol práve s ligandom A.

Záver

Najlepšie výsledky sa dosiahli s ligandom A v iónovej kvapaline [bmim]PF6.  Ďalšia

pozornosť sa teda zamerala na optimalizáciu tohto katalytického systému. Okrem zlepšenia 

recyklácie katalyzátora sa bude skúšať jeho aktivita s ďalšími prochirálnymi nukleofilmi. 
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Nové materiály pro nelineární optiku – soli derivátů guanidinu
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Úvod a formulace cíle

Materiály pro nelineární optiku (non-linear optics, NLO), zvláště pro generování druhé 

harmonické frekvence (second harmonic generation, SHG), se využívají v optické 

komunikaci, pro zpracování optických signálů a pro ukládání a zpracování dat [1]. Nutnou

podmínkou pro SHG je necentrosymetrické uspořádání struktury látky, tedy nenulová hodnota 

první molekulární hyperpolarizibility β, nicméně účinnost SHG závisí na mnoha dalších 

faktorech. Materiály jejichž účinnost SHG je srovnatelná alespoň s účinností komerčně 

využívané látky dihydrogenfosforečnanu draselného (KDP) se dají považovat za látky 

potenciálně využitelné v aplikacích.

Nelineární optika využívá materiály co do chemického složení velmi různorodé, 

od typicky anorganických látek, jako je již zmiňovaný KDP, přes organické látky jednoduché,

jako je například močovina [3], až po organometalické látky [4] či tzv. push-pull polyeny [5].

U organických i anorganických materiálů nalezneme specifické výhody a nevýhody. 

Anorganické materiály často mají velmi příznivé fyzikální a chemické vlastnosti. Nevýhodou 

těchto látek jsou obecně nižší hodnoty β a tedy i nižší účinnost SHG než u organických látek a 

malá propustnost v infračervené oblasti záření [2]. Organické látky zase umožňují 

molekulární design materiálů s vysokou polarizovatelností, ovlivňovanou také přítomností 

substituentů schopných přenosu náboje, avšak nezřídka u nich dochází k dimerizaci a tím i 

k centrosymetrickému uspořádání struktury. Zvláště vhodnou skupinou organických látek 

pro NLO jsou systémy s konjugovanými dvojnými vazbami [6, 7]. Častou nevýhodou 

organických látek ale je menší tepelná a mechanická odolnost, případně i nesnadné získání 

větších, dobře vyvinutých monokrystalů.

Výhody organických i anorganických materiálů v sobě spojují materiály ze skupiny 

solí organických kationtů. Jedná se především o kationty aromatických nebo 
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pseudoaromatických, často dusíkatých molekul a anionty anorganických či organických 

kyselin, navzájem provázané větším počtem vodíkových vazeb. Mříž aniontů může omezit 

centrosymetrické uspořádávání kationtů nebo mu, v případě chirálních organických kyselin, 

dokonce zcela zabránit [8]. 

Látky prezentované v tomto příspěvku jsou typickými zástupci takových solných 

materiálů. Jejich kationty jsou deriváty guanidinu, tedy dusíkaté látky s delokalizovanými 

π elektrony, vykazující tzv. „Y-aromaticitu“. Práce navazuje na slibný výzkum solí 

nesubstituovaného biguanidu [9]. Pozornost v tomto sdělení bude věnována především 

m-nitrofenylbiguanidu, resp. jeho jednou protonizovanému kationtu, jako typickému zástupci 

fenylbiguanidů opatřených substituentem s volnými elektronovými páry. Anionty 

v prezentovaných látkách náležejí běžným anorganickým kyselinám (H3PO3, H3PO4, HNO3) 

a jako zástupce chirálních organických kyselin (zajišťujících necentrosymetrii struktury 

vzniklé soli) byla použita L-vinná kyselina.

Materiál a metody

Jednoduchou syntézou [10] z kyanoguanidinu a m-nitroanilinu byla připravena

výchozí báze m-nitrofenylbiguanid, byla vyčištěna rekrystalizací z methanolu a identifikována 

pomocí NMR, vibrační spektroskopie a hmotnostní spektrometrie. Její popis byl završen 

provedením rentgenové strukturní analýzy. Přidáním stechiometrických množství příslušných

kyselin k roztokům báze byly připraveny její soli a byly rovněž identifikovány pomocí 

vibrační spektroskopie, elementární analýzy a pokud se podařilo získat monokrystal, byla 

provedena i jejich rentgenová strukturní analýza. 

U všech solí byla změřena účinnost SHG práškovou metodou dle Kurtze a Perryho 

[11] na frakci o velikosti krystalitů 75-120 m. Zdrojem záření pro měření SHG byl 

femtosekundový Ti-safírový laser Spectra Physics Tsunami (λ = 800 nm, puls 80 fs,

opakovací frekvence 82 MHz, výkon 600 mW, integrační doba 30 s). Intenzita SHG signálu

při vlnové délce 400 nm byla měřena diodovým plošným detektorem (InstaSpec II, Oriel). 

Průměrná hodnota účinnosti generování druhé harmonické frekvence byla vypočtena z pěti

měření a vztažena na běžně používaný standard KDP.

Výsledky a diskuse

Výchozí báze m-nitrofenylbiguanid krystalizuje z vodného i methanolického prostředí 

jako monohydrát (obr. 1) a jeho struktura je uspořádána centrosymetricky. Báze vykazuje 

výrazně lepší rozpustnost v methanolu než ve vodě. Krystalizací z řady methanolických 
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roztoků této báze, k nimž byly příslušné kyseliny přidávány v poměrech v rozsahu od (1:3) až 

(3:1), bylo připraveno a charakterizováno po jedné definované fázi od každé kyseliny. 

Tak byl připraven světle žlutý dusičnan m-nitrofenylbiguanidia(1+), žlutý fosforitan 

m-nitrofenylbiguanidia(1+), světle žlutý dihydrogenfosforečnan m-nitrofenylbiguanidia(1+) a 

konečně také světle žlutý L-hydrogenvínan m-nitrofenylbiguanidia, u nějž se podařilo také 

získat monokrystaly a provést rentgenovou strukturní analýzu. Posledně jmenovaná sůl má

díky vínanovým aniontům necentrosymetrické uspořádání a krystalizuje v prostorové 

grupě P21.

Obr. 1: Monohydrát m-nitrofenylbiguanidu

Byla změřena účinnost generování druhé harmonické frekvence všech solí. 

Významných hodnot dosahují dihydrogenfosforečnan (1,98 KDP) a hydrogenvínan (0,35 

KDP). Teploty tání těchto materiálů, 195°C resp. 215°C, zaručují i dostatečnou teplotní 

stálost. Obě látky prokázaly dlouhodobou stálost na denním světle a za přístupu vzduchu. 

Jistou nevýhodou obou látek je žluté zbarvení, byť světlé, které může vést zvláště 

při některých vlnových délkách k nežádoucí absorpci a při vyšších energiích záření i 

ke znatelnému zahřívání materiálu. U dihydrogenfosforečnanu m-nitrofenylbiguanidia(1+) je 

navíc nevýhodou velmi malá rozpustnost v běžně dostupných rozpouštědlech, kvůli níž 

se zatím nepodařilo připravit ani monokrystal pro rentgenovou strukturní analýzu.

Celá tato skupina látek je typickou ukázkou jevu, popsaného výše – pseudoaromatická 

dusíkatá báze, která by jinak i sama o sobě byla pro NLO slibná, má centrosymetrické 

uspořádání. Takovému uspořádání jistě zabráníme přípravou soli organické chirální kyseliny, 

nicméně u připravené soli účinnost SHG není velká. U solí anorganických kyselin je tomu 
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jinak, měřitelné účinnosti SHG bylo dosaženo jen u jedné soli ze tří, nicméně její hodnota je 

dostatečně vysoká i pro případné praktické využití.

Závěr

Velmi zajímavých hodnot, srovnatelných s komerčně používaným materiálem KDP,

dosáhly dvě látky, dihydrogenfosforečnan a vínan m-nitrofenylbiguanidia. Tyto látky vykazují 

také dobré fyzikální vlastnosti včetně tepelné a světelné odolnosti a jsou tedy z hlediska 

aplikací v nelineární optice slibné.
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Deriváty benzotristiazolu s potenciálnou kubickou nelineárno optickou odozvou
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Úvod a formulácie cieľa

Organické molekuly obsahujúce vo svojej štruktúre konjugované systémy vykazujú 

zaujímavé elektrické, spektrálne a iné vlastnosti. Všeobecne tieto zlúčeniny možno popísať 

schémou donor – π-konjugovaný systém – akceptor. Doterajšie štúdium konjugovaných 

organických molekúl bolo zamerané predovšetkým na dipolárne štruktúry, v súčasnosti sa 

rozvíja štúdium kvadrupolárnych a oktupolárnych štruktúr. Tieto štruktúry sú významné 

z hľadiska svojich nelineárne optických (NLO) vlastností, ktoré sa prejavia pri pôsobení 

intenzívneho elektrického poľa (napr. laserové žiarenie). Materiály s NLO vlastnosťami majú 

široké uplatnenie nielen vo fotonike, prenose optických údajov, ale aj v neinvazívnej 

biomedicínskej diagnostike a terapii. Z hľadiska chemickej štruktúry a fotochemickej 

a termickej stability sú vhodnými derivátmi látky obsahujúce heterocykly. Našim cieľom je 

syntéza a teoretické štúdium spektrálnych vlastností a elektrónových charakteristík 

oktupolárnych štruktúr, konkrétne derivátov benzotristiazolu. Boli zoptimalizované niektoré 

medzistupne syntézy derivátov benzotristiazolu (redukcia, tionácia). Na teoretické štúdium 

elektrónových vlastností cieľových zlúčenín boli použité semiempirické kvantovochemické 

výpočty.

V porovnaní s bežne používanými anorganickými NLO molekulami sa organické 

molekuly javia ako sľubní kandidáti materiálov s NLO vlastnosťami, pretože ich molekulárne 

vlastnosti možno takmer neobmedzene prispôsobovať potrebám, vďaka organickej syntéze. 

Organické molekuly majú viaceré výhody: (i) ich dielektrické konštanty a refrakčné 

koeficienty sú oveľa nižšie, (ii) polarizovateľnosť je čisto elektrónová a preto rýchlejšia a (iii) 

molekuly sú kompatibilné s polymérnymi matricami.

Látky s dipolárnou štruktúrou obsahujú vo svojej molekule donornú a akceptornú 

skupinu a π-konjugovaný systém. K prenosu náboja dochádza z donora na akceptor cez π-

konjugovaný systém. Tieto zlúčeniny vykazujú nelineárne optické vlastnosti, t.j. po prechode 

žiarenia s veľkou intenzitou cez ne dochádza k zmenám fyzikálnych vlastností žiarenia. Je 
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možné pozorovať NLO javy ako napr. zdvojnásobenie frekvencie žiarenia alebo dvojfotónovú 

absorpciu, teda súčasnú absorpciu dvoch fotónov a prenos energie na jeden elektrón. Toto 

nazývame aj kubickou nelineárno optickou odozvou.

Za posledných 20 rokov sa preskúmalo veľké množstvo organických π-konjugovaných 

molekúl. Avšak zhruba viac ako 80 % všetkých π-konjugovaných organických molekúl 

kryštalizuje v centro-symetrických priestorových grupách, vytvárajúc tak materiály s nulovou 

susceptibilitou druhého poriadku [1]. Iónové a oktupolárne organické chromofóry sú 

považované za dôležitú skupinu materiálov s nenulovou susceptibilitou druhého poriadku. 

Zlúčeniny s oktupolárnou štruktúrou, t.j. tie ktoré vo svojej molekule obsahujú viac ako dva 

dipolárne fragmenty, majú preto lepšie predpoklady pre praktické využitie. Materiály 

vyrobené z takýchto molekúl nestrácajú NLO vlastnosti.

Naším cieľom bolo zoptimalizovať prípravu 2,3,8-trimetylbistiazolo[4,5-e; 5,4-g]-1,3-

benzotiazolu (ďalej budeme nazývať len trimetylbenzotristiazolu), pripraviť jeho deriváty 

a študovať ich elektrické a optické vlastnosti.

Výsledky a diskusia

Základným skeletom je trimetylbenzotristiazol, ktorý sa nám podarilo pripraviť dvoma 

spôsobmi. Oba spôsoby sú schematicky znázornené na obr. 1. Prvý spôsob predstavuje 7 

krokovú syntézu vychádzajúcu z 2-aminotiofenolu (1). Druhý spôsob je 4 kroková syntéza, 

kde sa kľúčovým krokom ukázala cyklizácia N,N’,N’’-(benzén-1,2,4-triyl)-trietántioamidu 

(5). Táto príprava sa nám zdala efektívnejšia, ako sa však ukázalo, práve posledný krok je 

problematický.
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Obr. 1: Schematické znázornenie dvoch spôsobov prípravy trimetylbenzotristiazolu.

Spomínaný krok sme skúsili uskutočniť Jacobsonovou cyklizáciou pri reakčnej teplote 

80 – 90 °C, teda za podmienok bežne uvádzaných v literatúre [2]. Pri reakcii pravdepodobne 
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došlo najprv k interakcii dvoch etántioamidových skupín v polohe 1 a 2, pričom výsledkom 

bolo uzatvorenie imidazolového kruhu za súčasnej hydrolýzy tioacetylu. Ďalším 

predpokladaným krokom je uzatvorenie tiazolového kruhu, vytvoreného z etántioamidovej 

skupiny v polohe 4. Štruktúra zlúčeniny 8 bola potvrdená údajmi z literatúry [3], kde autori 

pripravili produkt z 6,7-diamino-2-metylbenzotiazolu acetyláciou a následnou cyklizáciou 

v kyslom prostredí (obr. 2). Fyzikálno-chemické a spektrálne údaje sú zhodné s literatúrou.

Obr. 2: Príprava 2,7-dimetyl-6H-imidazolo[5,4-g]benzotiazolu (8).

Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli zopakovať Jacobsonovu cyklizáciu pri nižšej 

reakčnej teplote (0 – 5 °C). Po prečistení surového produktu chromatografiou na stĺpci 

silikagélu sme získali požadovaný produkt 3 v nízkom výťažku (19 %). Preto sme sa rozhodli 

zoptimalizovať prvý spôsob prípravy trimetylbenzotristiazolu.

Kvarternizáciou trimetylbenzotristiazolu bol pripravený zodpovedajúci N-metylkatión

trimetylbenzotristiazolu (pri výpočtoch označený ako 9’) vo forme soli s jodidovým aniónom

(9), čo bolo potvrdené aj pomocou 1H-NMR spektrálnych metód. Na vznik uvedeného 

izoméru N-metylkatiónu trimetylbenzotristiazolu usudzujeme na základe teoretických 

výpočtov (Tab. 1), kedy mal práve N-metylkatión trimetylbenzotristiazolu tohto izoméru (9’), 

z troch možných, najnižšiu hodnotu zlučovacieho tepla. Reakcia bola uskutočnená 

v podmienkach mikrovlnného žiarenia (Obr. 3).

Tab. 1: Hodnoty zlučovacieho tepla (ΔHf)pre vybrané deriváty benzotristiazolu.
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Obr. 3: Príprava soli trimetylbenzotristiazolu (9).

Posledným krokom pri príprave finálnych látok je kondenzačná reakcia s rôznymi 

aldehydmi. Ďalej uvádzame kondenzáciu látky 9 s 4-dimetylbenzaldehydom. Reakcia bola 

uskutočnená bez katalyzátora za refluxu v metanole počas 14 hodín. Zlúčenina 2,3,5,8-

tetrametyl-2-{2-[4-(dimetylamino)fenyl]etenyl}-bistiazolo[4,5-e;5,4-g]-1,3-benzotiazólium-

jodid (10) bola pripravená v 35 % výťažku. Bola charakterizovaná 1H-NMR spektrálnou 

metódou, teplotou topenia a UV – VIS spektrom (Obr. 4). Namerané boli hodnoty max

v dvoch rozpúšťadlách s rozdielnou dielektrickou konštantou: v metanole a chloroforme. Pri 

hodnotách dlhovlnných pásov (ICT) sme pozorovali výrazný hypsochrómny posun (až o 26 

nm) spôsobený negatívnym solvatochromizmom. 
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Obr. 4: UV-VIS spektrum látky č. 10 v chloroforme a metanole s vyznačenými hodnotami λmax.

Pri teoretickom štúdiu elektrických a spektrálnych vlastností derivátov 

benzotristiazolu sme sa zamerali na prvú a druhú hyperpolarizovateľnosť týchto štruktúr. 
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Niektoré z nich sú uvedené v Tab. 2. Vstupné geometrie sa získali úplnou optimalizáciou 

všetkých geometrických parametrov pre molekuly v plynnej fáze. Optimalizácia bola 

uskutočnená metódou AM1 [4].

Tab. 2: Hodnoty zlučovacieho tepla (ΔHf), prvej hyperpolarizovateľnosti (β) a druhej hyperpolarizovateľnosti 
(γ) pre vybrané deriváty benzotristiazolu.

Označ. 13 10’ 14

Zlúč.

S
N

N
S

S

N

H3C

CH3

a

b

c

CH3

NH3C
CH3

S
N

N
S

S

N

H3C

H3C

a

b

c

CH3

N
CH3

CH3

S
N

N
S

S

N

H3C

CH3

a

b

c

CH3

NH3C
CH3

ΔHf

kJ.mol-1 1202,33 1198,00 1229,10

β . 10-30

(esu) 225,40 196,45 220,91

γ. 10-36

(esu) 589,90 856,88 637,56

Záver

Podarilo sa nám pripraviť derivát benzotristiazolu, ktorý má potenciálne kubické 

nelineárno optické vlastnosti (druhá hyperpolarizovateľnosť, dvojfotónová absorpcia).

Niektoré jeho spektrálne vlastnosti (UV-VIS spektrum) boli už aj namerané.

Výsledky získané semiempirickými kvantovochemickými výpočtami nám boli 

nápomocné pri navrhnutí štruktúry vzniknutého N-metylkatiónu trimetylbenzotristiazolu. 

Vypočítané hodnoty prvej a druhej hyperpolarizovateľnosti derivátov benzotristiazolu 

potvrdzujú odôvodnenosť snahy pripraviť tieto zlúčeniny.
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Vplyv pH na sorpčné vlastnosti bentonitu Kopernica

Michal Galamboš, Veronika Paučová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko galambos@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa 

Bezpečné uloženie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, je 

aktuálnym problémom súčasnosti. Momentálne najvýznamnejšou formou trvalého uloženia 

týchto odpadov je ich uloženie v hlbinných geologických formáciách, ktoré sú tvorené 

prírodnými a inžinierskymi bariérami slúžiacimi na izoláciu dlhožijúcich rádionuklidov od 

biosféry. V mnohých prípadoch sú základným komponentom týchto bariér íly, z ktorých 

bentonit je všeobecne označovaný ako najvhodnejší ílový materiál.

Bentonity, ktoré patria do skupiny dioktaedrických smektitov sú zložené prevažne 

z mikrokryštalických častíc minerálu montmorillonitu. Významné vlastnosti bentonitov ako 

nízka priepustnosť, vysoká napučiavaca schopnosť a schopnosť adsorpcie iónov dlhožijúcich 

produktov štiepenia uránu, ich predurčujú použiť ako tesniace bariéry v multibariérovom 

systéme pri konštrukcii hlbinného geologického úložiska pre vyhoreté jadrové palivo 

a vysoko aktívne odpady [1, 2].

Rádioizotopy stroncia 85Sr (T1/2 ~ 64 dní), 89Sr (T1/2 ~ 50 dní) a 90Sr (T1/2 ~ 28 rokov) 

predstavujú ekotoxicky významné rádionuklidy, ktoré sa vyznačujú vysokým výťažkom 

jadrovej štiepnej reakcie. Predpovedanie stupňa migrácie rádionuklidov je závislé od ich 

sorpčných charakteristík. Po úniku rádiostroncia do životného prostredia dochádza k jeho 

migrácii, sorbovaniu sa na prírodné matrice a tiež k začleneniu sa do potravového reťazca. 

Prítomnosť takýchto rádiotoxických kovov v živých organizmoch môže vyvolávať rôzne 

somatické a genetické zmeny, a preto sledovaniu sorpcie rádioizotopov stroncia je venovaná 

značná pozornosť. 

Štúdium a zhodnotenie sorpčných parametrov bentonitu je neodmysliteľným krokom 

pre vypracovanie migračného modelu rádionuklidov pre hlbinné geologické úložiská [3, 4, 5, 

6, 7]. Pri príprave modelov lokalít potenciálne vhodných pre umiestnenie úložiska je potrebné 

posúdiť interakcie medzi hostiteľským prostredím a inžinierskymi bariérami, tiež možné 

zmeny hostiteľskej horniny a inžinierskych bariér vyvolané očakávanými geochemickými 
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procesmi, ako aj mineralogické zloženie geologických bariér [8]. Ďalej štúdium vplyvu 

rôznych faktorov na sorpčné procesy bentonitov [9, 10], napr. zmena pH a teploty prostredia 

[11, 12], radiačná stabilita [13], vplyv kompetitívnych iónov a organických ligandov [14, 15, 

16] a ďalšie. Štúdium uvedených faktorov je preto významné pri budovaní úložísk 

rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva, kde sa uplatňuje pôsobenie každého 

z nich.

Materiál a metódy

V sorpčných experimentoch sa použili vzorky bentonitu zo slovenského ložiska 

Kopernica. Ide o smektitický bentonit, ktorý vznikol ako produkt vulkanickej činnosti 

a následným pôsobením alteračných procesov. Z pohľadu kryštalochemickej charakteristiky 

štruktúry samotnej hlavnej ílovej zložky, možno ložisko zaradiť do Al-Mg 

montmorillonitovej skupiny, kde smektit je identifikovaný ako montmorillonit a jeho 

oktaedrická štruktúra je tvorená hlavne prvkami hliníka a horčíka. Sledovali sa technologické 

vzorky odobrané z vyššie uvedeného ložiska. K dispozícii boli frakcie s rôznymi zrnitosťami. 

Na experiment sa použili frakcie bentonitov získané suchým mletím pod 45 μm.

Sorpcia Sr na vzorkách bentonitov sa študovala prostredníctvom rádioizotopovej 

indikácie, použitím rádioizotopu stroncia 85Sr s energiou -žiarenia 0,514 MeV, a to 

v statickom usporiadaní experimentu, za aeróbnych podmienok. Sorpčné experimenty sa 

uskutočňovali v koncentračnom rozsahu 1.10-5 mol.dm-3 - 5.10-2 mol.dm-3.

Obr. 1: Premenová schéma rádioizotpu stroncia-85

Parametre sorpcie sa určovali po premiešaní 0,05 g sorbentu s 5 ml vodnej fázy 

v plastových skúmavkách s vnútorným priemerom 14 mm a objemom 10 ml v laboratórnom 

extraktore za konštantnej rýchlosti premiešavania oboch fáz. Po uskutočnení adsorpcie 

a následnej centrifugácii (t = 15 min, 3500 ot./min.) sa zo supernatantu odobral 1 ml na 
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meranie aktivity. Meranie rádioaktivity roztokov 85Sr sa realizovalo -spektrometrom 

Modumatic s NaI (Tl) detektorom.

Výsledky a diskusia

Sorpčné vlastnosti bentonitu sa vyjadrili prostredníctvom vzťahov pre:

 distribučný pomer 
m
V

x
a

aa
K 0

d


 ; [ml.g–1] [A]

 nasorbované množstvo eqd cxK ; [mmol.g–1] [B]

 percento sorpcie 

m
V

K

Kx100
R

d

d


 ; [%] [C]

 rovnovážnu koncentráciu    
0

0

eq a

axc
c  ; [mol.dm–3] [D]

kde co – počiatočná koncentrácia  [mol.dm–3], ceq – rovnovážna koncentrácia 

[mol.dm–3], V – objem roztoku [ml], m – hmotnosť použitého sorbentu [g], ao – počiatočná 

objemová aktivita [ml.s–1], a – rovnovážna objemová aktivita roztoku  [ml.s–1], N0 – počet 

impulzov nameraných pred sorpciou, N – počet impulzov nameraných po sorpcii.

Kinetika sorpcie stroncia

Pri zisťovaní kinetiky sorpcie sa ako kvapalná fáza použil roztok stroncia

s koncentráciou strontnatých katiónov cSr2+ = 1.10-3 mol.dm-3. Sorpčný proces bol rýchly. 

Rovnováha sa dosiahla do 1 minúty od začiatku styku tuhej a kvapalnej fázy. Porovnateľné 

hodnoty percenta sorpcie boli získané v časovom intervale 1 – 480 minút. Pre sorpčné 

experimenty sa vybrala doba premiešavania 2 hodiny.

Takmer „okamžitý“ záchyt iónov stroncia na bentonite môže byť vysvetlený 

adsorpciou a výmenou iónov na povrchu za ióny stroncia. Pri vyššej koncentrácii Sr2+ môže 

byť záchyt spôsobený vyzrážaním stroncia vo forme uhličitanu na povrchu bentonitu.

Sorpcia stroncia

V sorpčných experimentoch sa ako základný sorpčný mechanizmus uplatňuje 

katiónová výmena. Sorpcia stroncia sa modelovala použitím Langmuirovej izotermy. 

Vypočítané hodnoty sorpčnej kapacity z Langmuirovej izotermy, sú porovnateľné 

s hodnotami nasorbovaného množstva.
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Najvyššie hodnoty percenta sorpcie (obr. 2) sa dosahovali pri adsorpcii bivalentných 

katiónov Sr2+ na vzorke K45 pri najnižších koncentráciách stroncia v roztoku.
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Obr. 2: Sorpcia strontnatých katiónov na bentonite z ložiska Kopernica

Vplyv pH na sorpciu stroncia

Vplyv zmeny hodnoty pH na sorpciu stroncia na vzorke bentonitu K45 sa študoval 
v rozmedzí hodnôt pH 2 až 8, za rôznych pomerov pevnej a kvapalnej fázy a pri 6 rôznych 
koncentráciách bivalentných katiónov Sr. Zmena hodnoty pH prostredia sa uskutočňovala 
prídavkom HCl alebo NH3. Hranica v kyslej oblasti je daná predovšetkým skutočnosťou, 
že pri nižších hodnotách pH (< 3,5) dochádza k narúšaniu vrstevnatej štruktúry bentonitu.
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Obr. 3: Vplyv pH na sorpciu stroncia v koncentračnom intervale 1.10-3 až 5.10-2 mol.dm-3. 

Z priebehu vynesenej závislosti na obr. 3 a 4 vyplýva, že najvyššie hodnoty percenta 

sorpcie sa dosahujú na bentonite Kopernica pri pH = 8. Sorpcia stroncia 
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na bentonite klesá v poradí: pH = 8 > pH = 6 > pH = 4 > pH = 2. Hodnoty percenta sorpcie 

stroncia stúpajú so zvyšujúcou sa hodnotou pH v roztoku, tiež so znižujúcou sa počiatočnou 

koncentráciou strontnatých katiónov v roztoku.

Pri pH = 2 bolo možné pozorovať pokles hodnoty nasorbovaného množstva stroncia. 

V oblasti pH = 4 – 8 sa získali porovnateľné hodnoty nasorbovaného množstva. Skutočnosť, 

že sorpcia Sr sa zvyšuje s rastúcim pH jasne naznačuje, že okrem iónovej výmeny dochádza 

pri vyššej hodnote pH ku komplexotvorným reakciám s povrchovými skupinami bentonitu.
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Obr. 4: Vplyv pH na sorpciu stroncia v koncentračnom intervale 1.10-5 až 5.10-4 mol.dm-3.  

Pre ílové minerály akými sú bentonity sú charakteristické dva typy „funkčných“ 

skupín, v literatúre označované ako „edge sites“ a „layer sites“. Na „edge sites“ (povrchové 

skupiny) v závislosti od hodnoty pH, prebieha v kyslej oblasti protonizácia za tvorby XOH2+

(X = Al, Fe, Si...). V alkalickej oblasti dochádza ku deprotonizácii za vzniku XO-. K sorpcii, 

resp. desorpcii dochádza ako na protonizovanej, tak aj na deprotonizovanej forme s tým, 

že reakčný mechanizmus môže mať charakter komplexotvorný (hlavne XO-) i výmenný 

(substitučný), záleží na type zložky, ktorá s danou skupinou interaguje. Všeobecne však 

reakcie prebiehajúce na „edge sites“ sa modelujú prostredníctvom povrchovo 

komplexotvorných modelov, lebo všetky reakcie ovplyvňuje veľkosť povrchového náboja 

a pri formulácii bilančných rovníc náboja je potrebné prihliadať na tieto reakcie. Pre „layer 

sites“, ktoré existujú vo vnútri, medzi vrstvami, vytvárajúcimi vrstevnatú štruktúru danej 

pevnej fázy, je charakteristický katiónovo výmenný mechanizmus. Veľkosť náboja, na rozdiel 

od „edge sites“, nie je funkciou pH. 
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Záver

Sorpčné experimenty, ktoré sa uskutočňovali pri štyroch rôznych hodnotách pH = 2, 4, 

6 a 8 ukázali, že pri stúpajúcom pH v roztoku dochádza ku zvyšovaniu hodnoty percenta 

sorpcie a distribučných pomerov. Hodnota približujúca sa k 99 % bola dosiahnutá pri sorpcii 

strontnatých katiónov na bentonitoch z ložiska Kopernica až pri pH = 8. Z uvedeného je 

možné vyvodiť záver, že okrem základného sorpčného mechanizmu, ktorým je iónová 

výmena, tu prebiehajú pri vyšších hodnotách pH komplexotvorné reakcie s povrchovými 

skupinami bentonitu. Nárast hodnoty R možno pripísať „hydrolytickej“ adsorpcii, pretože 

dochádza k reakcii medzi Sr(OH)+ a OH- skupinami a konkurencia iónu H+ je potláčaná. Pri 

pH = 2 sa v celom študovanom intervale koncentrácií pozorovali nízke hodnoty percenta 

sorpcie, distribučných pomerov a nasorbovaného množstva stroncia, čo možno pripísať 

výraznému konkurenčnému vplyvu vodíkových iónov a narušenej štruktúre bentonitu.
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Stereoselektivita tvorby oxokomplexov vanádu(V) s tartarátoligandami

Jana Gáliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; galikova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

V súčasnosti je záujem o chiralitu v koordinačnej chémii veľmi živý, hlavne 

z nasledovných dôvodov: 

1. opticky aktívne koordinačné zlúčeniny sú veľmi dôležité enantioselektívne katalyzátory 1.

2. aktívne centrá v metaloenzýmoch často majú chirálne okolie, ktoré zabezpečuje ich 

stereošpecifickú funkciu 2.

3. chirálne koordinačné zlúčeniny s paramagnetickými centrami sa intenzívne študujú ako 

chirálne molekulové magnety 3.

4. chirálne koordinačné polyméry sa využívajú v asymetrickej heterogénnej katalýze 

a enantioselektívnych separáciach 4.

Príprava enatiomérne čistých zlúčenín je veľkou výzvou pre syntetických 

anorganických chemikov, pretože mnohé vlastnosti, najmä biologická aktivita zlúčenín sú 

často vlastnosťami jedinej enantiomérnej formy. Významnou súčasťou výskumu chirálnych 

koordinačných zlúčenín je štúdium stereoselektivity ich tvorby t.j. štúdium závislosti zloženia 

a stereochémie komplexov na enantiomérnej forme ligandu.

V posledných rokoch sa venuje veľká pozornosť zlúčeninám vanádu, ktoré prejavujú 

antitumorovú aktivitu (peroxokomplexy vanádu(V)) ako aj inzulínmimetické účinky t.j. sú 

schopné zosilňovať účinok inzulínu. Cieľom výskumu inzulínmimetík je vývoj orálnych 

antidiabetík. V roku 1990 boli prvýkrát navrhnuté jednojadrové a dvojjadrové komplexy 

vanádu(IV) ako orálne aktívne inzulínmimetiká 5. V roku 2001 bola publikovaná práca, 

ktorá sa stala základom pre liečenie diabetu zlúčeninami vanádu a naznačila nové možnosti vo 

vývoji aktívnejších inzulínmimetických zlúčenín vanádu 6. Rozvoj poznatkov 

o bioanorganickej chémii vanádu inicioval sériu štúdií zaoberajúcich sa interakciou zlúčenín 

vanádu s biologicky významnými ligandami. Do skupiny biogénnych ligandov patrí aj 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

836



kyselina vínna, ktorá sa zaraďuje medzi α-hydroxykarboxylové kyseliny. Štúdie vlastností 

tartarátokomplexov vanádu(IV) preukázali ich in vitro inzulínmimetickú aktivitu 7.

Kyselina vínna, HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, má dva asymetrické uhlíky, z čoho 

vyplýva existencia troch stereoizomérov, z toho dvoch opticky aktívnych: 2R,3R (pravotočivá 

kyselina vínna) a 2S,3S (ľavotočivá kyselina vínna), ktoré v ekvimolárnej zmesi tvoria 

racemickú zlúčeninu, a opticky inaktívneho 2R,3S alebo 2S,3R izoméru (kyselina mezovínna). 

Kyselina vínna má štyri ionizovateľné protóny, ktoré po uvoľnení umožňujú vznik 

polyjadrových komplexov. V dôsledku prítomnosti troch izomérov kyseliny vínnej môže byť 

tvorba polyjadrových komplexov stereošpecifická. Komplexom vanádu(IV) a vanádu(V) 

s kyselinou vínnou bola v posledných desaťročiach venovaná veľká pozornosť. Zatiaľ čo 

tartarátokomplexy vanádu(IV) sú pomerne dobre preskúmané 8, 9, tartarátokomplexy 

vanádu(V) predstavujú komplikovaný systém, kde sa stretávame s množstvom rozporuplných 

údajov 10, 11. Za významný krok k riešeniu problémov špeciácie komplexov vanádu(V) 

s kyselinou vínnou a ich štruktúrnej charakterizácie v tuhej fáze a v roztoku možno považovať 

publikáciu 12.

Vzhľadom na uvedený stav vo výskume tartarátokomplexov vanádu(V) je naša práca 

zameraná na štúdium komplexotvorných reakcií a stereošpecifickej tvorby oxokomplexov 

vanádu(V) s izomérmi kyseliny vínnej:

a) Syntéza nových tuhých tartarátokomplexov vanádu(V) s chirálnymi a achirálnymi 

formami ligandu. 

b) Charakterizácia pripravených oxokomplexov pomocou spektrálnych (IČ a Ramanova 

spektroskopia, prípadne NMR spektroskopia v tuhej fáze) a difrakčných metód

s dôrazom na monokryštálovú rtg. difrakciu.

Materiál a metódy

Na stanovenie chemického zloženia sa použili tieto analytické postupy:

o Stanovenie vanádu(V) gravimetricky vyžíhaním v muflovej peci pri 550 C alebo 

následným stanovením vanádu(V) odmerným roztokom FeSO4.

Z ďalších inštrumentálnych metód boli použité:

o Digitálny pH meter HANNA pH 213 bol použitý na stanovenie pH pomocou 

kombinovanej elektródy.

o IČ spektrá boli namerané v nujolovej suspenzii na prístrojoch Specord M-80 (fa Zeiss 

Jena) a Nicolet 750 Magna FTIR.
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o Elementárna organická analýza bola urobená na prístroji firmy Carlo Erba.

o Difrakčné údaje pre RTG štruktúrnu analýzu boli namerané na prístroji Kuma KM-4 

za použitia MoK žiarenia grafitového monochromátoru CCD detektora.

(N(C2H5)4)4[V4O8(R,R-C4H2O6)2]·6H2O (1)

V2O5 (0,18g; 2 mmol V) bolo rozpustené v roztoku N(C2H5)4OH (2 cm3 2,34 M 

roztoku; 4,86 mmol). K tomuto roztoku bol pridaný roztok kyseliny 2R,3R-vínnej (2 cm3 1 M 

roztoku; 2 mmol) a acetón. Kryštalizáciou červeného roztoku (pH = 6,3) pri teplote 3 ºC, po 5 

dňoch vznikajú červené, zrastené kryštály. Kryštály boli odfiltrované na Büchnerovom lieviku,

premyté acetónom a uchovávané v chladničke pri teplote 3 °C.

(N(CH3)4)2[V2O2(rac-C4H2O6)2] (2)

NH4VO3 (0,117g; 1 mmol V) sa rozpustí v roztoku N(CH3)4OH (0,9 cm3 1,1 M; 1

mmol) a v 2 cm3 vody. K tomuto roztoku bol pridaný roztok racemickej kyseliny vínnej (2 

cm3 1 M roztoku) a 10 cm3 etanolu. Kryštalizáciou z červeného roztoku (pH = 2,0; t = 3 °C) 

po 24 hodinách vznikajú červené kryštály. Kryštály boli odfiltrované na Büchnerovom lieviku, 

premyté etanolom a uschované v chladničke pri teplote 3 °C.

(N(CH3)4)2[V2O4(R,R-C4H4O6)2]6H2O (3)

NH4VO3 (0,117g; 1 mmol V) sa rozpustí v roztoku N(CH3)4OH (0,9 cm3 1,1 M; 1

mmol) a v 2 cm3 vody. K tomuto roztoku bol pridaný roztok 2R,3R kyseliny vínnej (2 cm3 1 

M roztoku), ktorý bol navrstvený 10 cm3 etanolu. Kryštalizáciou z červeného roztoku (pH = 

2,4; t =  20 °C) po 24 hodinách vznikajú žlté kryštály. Kryštály boli odfiltrované na 

Büchnerovom lieviku, premyté etanolom a uschované v chladničke pri teplote 3 °C.

Výsledky a diskusia

Výsledky analýz

Vypočítané percentuálne zastúpenie pre (N(C2H5)4)4[V4O8(R,R-C4H2O6)2]·6H2O

(zistené): C 38,3 (38,9) H 7,7 (8,3) N 4,5 (4,7) V 16,3 (15,7).

Charakteristické pásy v IČ spektre (v cm-1) komplexu (N(C2H5)4)4[V4O8(R,R-

C4H2O6)2]·6H2O: 1632vs νas(COO); 1325s νs(COO–); 1097m, 1071w, 1000w ν(C–Ohydr); 

957vs ν(V=O); 777s νas(V–O–V); 656m νs(V–O–V); 546s, 434m ν(V–Otart).

Vypočítané percentuálne zastúpenie pre (N(CH3)4)2[V2O2(rac-C4H2O6)2] (zistené): C 

33,5 (32,6); H 4,9 (5,0); N 4,9 (4,6); V 17,7 (16,7).
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Charakteristické pásy v IČ spektre (v cm-1) komplexu (N(CH3)4)2[V2O2(rac-

C4H2O6)2]: 1713vs, 1683vs ν(C=O); 1073w, 1052w ν(C–Ohydr); 992s ν(V=O).

Vypočítané percentuálne zastúpenie pre (N(CH3)4)2[V2O4(R,R-C4H4O6)2]6H2O

(zistené): C 26,7 (26,7); H 6,2 (6,1); N 3,9 (3,9); V 14,2 (15,1).

Charakteristické pásy v IČ spektre (v cm-1) komplexu (N(CH3)4)2[V2O4(R,R-

C4H4O6)2]6H2O: 1642vs ν(C=O); 1110w, 1062w ν(C–Ohydr); 927s, 908s ν(VO2).

RTG štruktúrna analýza

Štruktúra chirálnej zlúčeniny (N(C2H5)4)4[V4O8(R,R-C4H2O6)2]∙6H2O je zložená z 

N(C2H5)4
+ katiónov, [V4O8(R,R-C4H2O6)2]

4- (obr. 1) aniónov a z molekúl kryštálovej vody,

ktoré sú navzájom viazané elektrostatickými interakciami a vodíkovými väzbami. 

Štvorjadrový anión je zložený z {V4O8} skupiny a dvoch C4H2O6
4- ligandov. {V4O8} skupina 

je zložená zo štyroch V = O skupín, ktoré sú premostené štyrmi mostíkovými atómami 

kyslíka. V porovnaní s inými štvorjadrovými komplexami vanádu 13, 14, 15, tieto štyri 

atómy vanádu nie sú koplanárne. Centrálny {V4O4} skelet má približne lodičkovú 

konformáciu. Koordinácia okolo atómu vanádu je štvorcovo-pyramidálna deformovaná 

smerom k trigonálnej bipyramíde. V prípade oxokomplexu s racemickou kyselinou vínnou 

základná bunka obsahuje štvorjadrové anióny s rozdielnymi enantiomérmi kyseliny vínnej 

[V4O8((R,R)-C4H2O6)2] a [V4O8((S,S)-C4H2O6)2] [12].

Štruktúra (N(CH3)4)2[V2O2(rac-C4H2O6)2] sa skladá z katiónov (N(CH3)4)
+ a 

z aniónov [V2O2(rac-C4H2O6)2]
2- (obr. 2). Dinukleárny anión [V2O2(rac-C4H2O6)2]

2- obsahuje 

dve VO3+ skupiny, ktoré sú spojené mostíkovými bis-didentátnymi tartarátoligandami, jedným 

R,R- a jedným S,S-tartarátoligandom. Štruktúra aniónu [V2O2(rac-C4H2O6)2]
2- je podobná 

štruktúre aniónu v komplexoch vanádu(IV) zloženia M4[V2O2(rac-C4H2O6)2] [16].

Štruktúra (N(CH3)4)2[V2O4(R,R-C4H4O6)2]6H2O je zložená z katiónov (N(CH3)4)
+, 

z aniónov [V2O4(R,R-C4H4O6)2]
2- (obr. 3) a z molekúl kryštálovej vody, ktoré sú navzájom 

viazané elektrostatickými interakciami a vodíkovými väzbami. Dvojjadrový anión sa skladá 

z dvoch VO2
+ skupín spojených bis-didentátnymi R,R-tartarátoligandami. 

Tvorba dvojjadrových aniónových tartarátokomplexov vanádu(V) je teda 

stereošpecifická.
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Obr. 1: Štruktúra štvorjadrového aniónu [V4O8(R,R-C4H2O6)2]
4-.

Záver

Tvorba štvorjadrových komplexov nie je stereošpecifická. Štvorjadrové komplexy s 

kyselinou 2R,3R -vínnou obsahujú štvorjadrový anión, ktorý sa skladá z cyklického skeletu 

V4O8
4+ a z dvoch ligandov (R,R- C4H2O6)

4-. V tartarátokomplexoch vanádu(V) s racemickou 

kyselinou vínnou základná bunka obsahuje štvorjadrové anióny s rozdielnymi enantiomérmi 

kyseliny vínnej [V4O8((R,R)-C4H2O6)2] a [V4O8((S,S)-C4H2O6)2].

Tvorba dvojjadrových komplexov je stereošpecifická. S kyselinou rac-vínnou bol 

izolovaný červený komplex (N(CH3)4)2[V2O2(rac-C4H2O6)2] (2) a s kyselinou 2R,3R-vínnou 

boli izolované žlté kryštály (N(CH3)4)2[V2O4(R,R-C4H4O6)2]6H2O (3).

Komplex (2) obsahuje dvojjadrový anión, kde dve VO3+ skupiny sú spojené 

mostíkovými tartarátoligandami. V komplexe (3) sa dvojjadrový anión skladá z dvoch VO2
+

skupín spojených bis-didentátnymi R,R-tartarátoligandami. 

Obr. 2: Štruktúra dvojjadrového aniónu 
[V2O2(rac-C4H2O6)2]

2-.
Obr. 3: Štruktúra dvojjadrového aniónu
[V2O4(R,R-C4H4O6)2]

2-.
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Súčasné trendy kvapalinovej chromatografie pri kvalitatívnej kontrole profylaktického 

antidota HI-6
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Úvod a formulácia cieľa

Vzhľadom na narastanie hrozby teroristických útokov, hlavne po udalostiach 

z 11. septembra 2001, je venovaná veľká pozornosť bojovým látkam a štúdiu cholinesterázy

v ľudskom tele. Acetylcholinesteráza je miestom účinku organofosforových bojových látok. 

[1]

Organofosforové nervovoparalytické látky sú vďaka svojej vysokej toxicite 

zaraďované medzi najnebezpečnejšie bojové látky. Medzi najznámejšie z nich patrí sarin 

(GB), soman ( GD), tabun (GA ), cyclosarin (GF) a látka VX. [2]
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Obr. 1: Chemické vzorce najznámejších nervovoparalytických látok

  Tieto látky sú inhibítormi enzýmu acetylcholínesterázy (ďalej ACHE). Z tohoto

dôvodu sa špičkové laboratória po celom svete venujú problému ochrany ľudí pred účinkami 

organofosforových nervovoparalytických látok a ich liečeniu po expozícii týmito látkami. [1]

Účinok organofosforových nervovoparalytických látok na človeka po jeho zasiahnutí 

sa môže zmierniť až odstrániť použitím vhodného antidota.
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V súčasnosti je na trhu dostupných niekoľko druhov profylatických antidot rôzneho 

zloženia. Jedným z nich je aj oximové antidotum označované ako HI-6 [1-(2-hydroxyimino-

metylpyridinium)-3-(4-karboxamidopyridinium)-2-oxoprapan dichlorid].

Dôležitým parametrom pri produkcii tejto látky ako liečiva je jeho čistota. Vzhľadom 

na fyzikálno-chemické vlastnosti tejto látky sa ako najvhodnejšia metóda na stanovenie 

kvality substancie HI-6 javí vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (ďalej HPLC - High 

performance liquide chromatography).

V práci sa vysvetľuje proces pôsobenie ACHE, jej inhibície pomocou 

organofosforových bojových látok a reaktivácia použitím substancie HI-6, ako aj spôsob 

stanovovania kvality tejto substancie použitím HPLC.

Opis oblasti záujmu

ACHE je ako enzým dôležitou súčasťou cholinergického nervového systému.

Zabezpečuje prenos nervových vzruchov v oblasti nervových synapsií a nervovo-svalových 

zakončení a to hydrolýzou jeho neuromediátora acetylcholínu. 
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Obr. 2: Schéma hydrolýzy acetylcholínu za katalýzy ACHE

Ak je tento enzým inhibovaný, nemôže plniť svoju funkciu, t. j. hydrolyzovať a tým aj 

inaktivovať uvoľnený acetylcholín. V dôsledku nahromadenia acetylcholínu vo vyššie 

spomínaných oblastiach dochádza k neustálemu dráždeniu cholinergických receptorov 

a narušeniu cholinegického prenosu. Toto nahromadenie sa prejavuje miózou, zvýšenou 

sekréciou žliaz, kŕčmi a ochrnutím dýchacieho systému. Smrť nastáva v dôsledku zástavy 

dýchania a zlyhaním srdcovocievného systému.

Organofosforové nervovoparalytické látky patria medzi najdôležitejšie inhibítory 

ACHE. Tieto látky fosforylujú hydroxylovú skupinu serínu v aktívnom mieste enzýmu. Takto 

zmenený serín sa vyznačuje veľkou stabilitou a tak jeho hydrolýza prebieha veľmi pomaly.

Dochádza k spontánnej defosforylácii, t. j. reaktivácii. [5]
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Obr. 3: Schéma spontánnej reaktivácie inhibovanej cholínesterázy, EOH – enzým
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Okrem toho pri inhibícii ACHE organofosfátmi dochádza k dealkylácii niektorého zo 

substituentov na fosfore organofosfatu a tým k tzv. stárnutiu inhibovanej ACHE. V tomto 

prípade je nemožné obnoviť katalytickú aktivitu. Hovoríme o ireverzibilnej inhibícii. [5]
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Obr. 4: Schéma stárnutia inhibovaného enzýmu, Nu – nukleofil

Liečba otravy nervovoparalytickými látkami sa vykonáva pomocou kombinácie

niekoľkých prípravkov, ktoré majú zabezpečiť:

- zmiernenie muskarínových príznakov: najčastejšie sa podáva atropín,

- zmiernenie kŕčov: diazepan alebo midazolan,

- reaktiváciu inhibovanej ACHE: HI-6, pralidoxim, obidoxim, methoxim, trimedoxim

Vyššie spomínané látky používané na reaktiváciu ACHE patria do skupiny Oximov. 

Tieto látky vo fyziologickom prostredí z oximovej skupiny odštiepujú protón za vzniku 

oximátového aniónu. Tento anión je silným nukleofilom, ktorý uvoľňuje z aktívneho centra 

cholinestázy organofostáty tak, že reaguje s atómom fosforu v ich molekule a uvoľní sa 

hydroxyl serín, čím sa obnoví biologická aktivita serínu.
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Obr. 5: Schéma reaktívacie enzýmu

Pri liečbe otravy si treba uvedomiť, že oximy sú vysoko reaktívne látky a pre 

organizmus sú toxické, z toho dôvodu nie je vhodné ich podanie pri slabých otravách. Ak 

však koncentrácia organofosfátov je väčšia ako  2x LD50,  nie je možné aby bola liečba otravy 

úspešná bez ich aplikácie. 

S ohľadom na použitie reaktivátorov inhibovanej ACHE ako liečiv je dôležitá nie len 

vysoká účinnosť, ale aj čo najnižší toxický účinok na organizmus[4]. Zo spomínaných 

oximov je pre ľudský organizmus najmenej toxický oxim označovaný ako HI-6 [1-(2-

hydroxyiminometylpyridinium)-3-(4-karboxamidopyridinium)-2-oxoprapan dichlorid].
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Obr. 6: Chemický vzorec substancie HI-6

Na základe testovania reaktivačnej účinnosti  je oxim HI-6 najvhodnejší prostriedok 

na reaktiváciu sarinom, somanom alebo látkou VX inhibovanej ACHE, nie je však vhodný na 

liečbu otravy tabunom a pesticídmi. [3]

V čistej forme je reaktivátor HI-6 biely až mierne žltkastý prášok, veľmi dobre 

rozpustný vo vode a slabo v etanole. 

Materiál 

Použité chemikálie ako octan sodný bezvodý a kyselina octová 100% boli čistoty p.a., 

tetrametylamonium chlorid a monohydrát sodnej soli kyseliny 1-oktansulfonovej boli kvality:

čisté. Metanol bolo HPLC alebo Spectranal kvality. Všetky tieto chemikálie boli získané 

komerčne a boli použité bez ďalšieho prečisťovania.

Použitá voda bola kvality: ultračistá. Bola získaná deionizáciou destilovanej vody

pomocou prístroja MILLI-Q Millipore Q-Plus a dosahovala hodnotu 18,2 MΩ.

Štandard  HI-6 [1-(2-hydroxyiminometylpyridinium)-3-(4-karboxamidopyridinium)-2-

oxoprapan dichlorid] v čistej forme 99,84% [interne označený ako A062], bol získaný 

jednoduchou syntézou vo VÚ 1042 Čereňany, objekt Zemianske Kostoľany. Jeho čistota bola 

stanovená analýzou použitím techniky HPLC a AAS.

Chromatografia

Mobilná fáza bola vpravená do systému Shimadzu LC 10AVP pomocou sústavy púmp 

LC 10ADVP v izokratickom móde, vzorka bola nadávkovaná autoinjektorom Shimadzu SIL-

10AVP, na detekciu bol použitý detektor diodového poľa PDA ( Photodiode Array Detector) 

SPD-M10 AVP a ako data modul bol použitý SCL-10AVP.

Na analýzu bola vybraná analytická kolóna firmy Waters μ BondapakTM C18 (3,9 x

300 mm, veľkosť častíc 10 μm). Kolóna bola vyhrievaná na teplotu 25ºC.

Mobilná fáza bola pripravená zmiešaním vodnej zložky a metanolu v pomere 92,5 : 

7,5. Vodná zložka bola pripravená rozpustením 8,2 g CH3COONa v 500 ml ultračistej vody, 
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upravením pH tohoto roztoku na hodnotu 4,8 pomocou CH3COOH, následne rozpustením

1,57 g tetrametylamoniumchloridu a 0,34 g sodnej soli 1-oktansulfonovej kyseliny

a doplnením do objemu 1L vodou. Pred použitím bola mobilná fáza filtrovaná. Prietok 

mobilnej fázy bol 1,5 ml/min.

Detekčná vlnová dĺžka 277 nm bola vybraná na základe narastania intenzity pri HPLC 

analýze reaktivátora HI-6.

Vzorka bola pripravená rozpustením 50 mg substancie reaktivátora v tuhej forme

v 100 ml  odmernej banke a doplnením utračistou vodou po rysku a premiešaním. Rovnakým 

spôsobom bol pripravený aj roztok štandardu HI-6.

Roztoky vzorky a roztok štandardu boli nastreknuté na kolónu každý v samostatnom 

behu o objeme 20 μl.

Výsledky 
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   Obr. 7: Chromatogram štandardu HI-6 označeného 
ako A062

Spectrum at time 6.18 min.
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Lambda min  :   277   243   791   785   777

Obr. 8: UV spektrum štandardu HI-6 A062 nameraná 
pri vlnovej dĺžke 277 nm
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Obr. 9: Kontrola kvality vzorky HI-6 A042 počas   
výrobného procesu pri vlnovej dĺžke 277nm

Spectrum at time 6.37 min.
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6.37 min / Bgnd (1: 277 nm, 8 nm) / Smth
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Lambda min  :   277   244   425   436   440

Obr. 10: UV spektrum vzorky HI-6 A042 pri 
vlnovej dĺžke 277 nm
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Obr. 12: Kontrola kvality vzorky HI-6 A067 počas 
výrobného procesu pri vlnovej dĺžke 277nm
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Obr. 11: Porovnanie chromatogramov štandardu HI-6
a vzorky A067 pri vlnovej dĺžke 277 nm

Spectrum at time 5.77 min.
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Obr. 13:UV spektrum vzorky HI-6 A067 pri   
vlnovej dĺžke 277 nm
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Obr. 14: Porovnanie chromatogramov štandardu 
HI-6, vzorky A042 a A067 pri vlnovej dĺžke 
277 nm

Záver

Z chromatogramov vyplýva, že sa v kontrolovaných vzorkách nachádzajú neznáme 

sprievodné zlúčeniny. V dôsledku prítomnosti týchto zlúčenín sa znižuje obsah látky HI-6 vo 

vzorke pod normou stanovené množstvo ( 98% podľa SZH 950-93), čím sa daná várka stáva 

nevyhovujúcou a musí sa ďalej prečisťovať, kým nedosahuje požadovanú kvalitu. 

Predpokladá sa, že spomínané sprievodné zlúčeniny pochádzajú zo vstupných surovín. 

Vzhľadom k použitiu substancie HI-6 ako liečiva, je nutné tieto sprievodné zlúčeniny 

identifikovať a kvantifikovať pre potreby ďalšej kalibrácie. Ako najvhodnejšia analytická 

technika pre identifikáciu sa javí kvapalinová chromatografia s hmotnostným detektorom.

Zoznam použitej literatúry

[1] Hrabovská A., Pauliková I., Kovács P. (2006): Českoslovenká fyziologie, 1, s. 55

[2] Kassa J., Kuca K., Bartosova L., et al. (2007): Current Organic Chemistry 11, p. 267

[3] Musílek K., Kuca K., Jun D., et al.(2005): Vojenské zdravotnícke listy 5-6, s. 184

[4] Radič B., Vrdoljak A. L., Želječič D., et al. (2007): Acta Biochimica Polonica 3, p. 583

[5] Zlámal T. (2008): Reaktivace inhibovaných choliesteraz, Brno, s. 10 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

847



Využitie on-line kombinácie kapilárnej zónovej elektroforézy s izotachoforézou 

v dvojdimenzionálnom režime na separáciu mnohozložkových vzoriek

Miroslava Halašiová, Vladimíra Jánošová, Róbert Bodor, Dušan Kaniansky

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko miroslava.halasiova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Pri ITP-CZE analýze mnohozložkových vzoriek v dvojdimenzionálnom prevedení 

s použitím diskrétnych spacerov (DS) môže byť predmetom záujmu stanovenie jedného alebo 

niekoľkých analytov prítomných vo vzorke na nízkej koncentračnej úrovni, alebo vzorka ako 

celok, teda všetky analyty prítomné vo vzorke. V prvom prípade je známych viac prác, kedy je 

cieľový analyt(y) z ITP kolóny prenesený(é) do CZE kroku pomocou dvojice vhodných 

spacerov, vytvárajúcich hraničnú zónu, v ktorom analyt migruje [1, 2]. V druhom prípade, 

keď nás zaujíma zloženie celej vzorky, teda chceme stanoviť všetky analyty prítomné vo 

vzorke, nie je známa žiadna práca, ktorá by sa zaoberala týmto prístupom. 

Na Katedre analytickej chémie bol navrhnutý nový prístup dvojdimenzionálneho 

prevedenia on-line kombinácie ITP-CZE. V tomto prístupe sa navrhuje oddelene separovať 

každé rozhranie vytvorené DS v následných sekvenčných pokusoch. Do CZE stupňa sa 

prenášajú vždy iné hraničné vrstvy (iné skupiny analytov), ktoré sa nachádzajú medzi inou 

dvojicou spacerov. Pre charakterizáciu celej vzorky je potrebné urobiť taký počet 

sekvenčných pokusov, aký je počet vytvorených rozhraní. Takýmto spôsobom sa získa súbor 

meraní, ktorý charakterizuje analyzovanú vzorku ako celok a môžeme ho označiť ako 

skutočný 2D ITP(DS)-CZE prístup, kedy sa postupne separujú aj rozhrania odvádzané mimo 

separačný priestor. 

Očakávame veľký prínos pri aplikovaní tohto prístupu na separáciu vzorky biologickej 

povahy, pretože pomocou DS bude možné vzorku rozdeliť do niekoľkých hraničných vrstiev

v ITP kroku, znížiť tak počet zložiek analytov migrujúcich v tomto rozhraní, ktoré bude 

oddelene prenesené a separované v CZE stupni. Ak sa uskutoční separácia každého rozhrania, 

v ktorom budú migrovať vždy iné analyty medzi inou dvojicou spacerov, dostaneme tak 

prehľad o celkovom zložení vzorky. Takýmto spôsobom vlastne zvyšujeme separačnú 
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účinnosť systému, pretože znižujeme počet analytov prenesených do CZE stupňa, znižujeme 

saturačný faktor CZE kolóny, čím znižujeme riziko prekryvu píkov, ktoré je pri 

multikomponentnej vzorke značné. Predpokladáme, že tento prístup bude mať v budúcnosti 

veľké využitie nielen v analytickej chémii.

Cieľom predloženej práce je uviesť nový prístup on-line kombinácie 2D režimu 

ITP(DS)-CZE pri analýze mnohozložkových modelových a reálnych vzoriek vzhľadom na 

počet rozseparovaných píkov a ich rozlíšenie. Pri týchto separáciách predmetom záujmu bude 

rozseparovanie látok v zmesi a dosiahnuť čo najväčší počet píkov s čo najlepším rozlíšením.

Materiál a metódy

Separácie boli uskutočnené v elektroforetickom analyzátore CZE 01-A, v ktorom je 

integrovaná separačná jednotka so spájanými kolónami, elektronická a kontrolná časť, 

pozostávajúca z prúdovo - stabilizovaného zdroja vysokého napätia (HV), vysokonapäťového 

relé (HVR), riadiacej jednotky (control unit) a detekčnej inštrumentácie. Kontrolná jednotka, 

zabezpečujúca riadenie analýzy (veľkosť a smer prúdov) bola prepojená s PC, a pomocou 

programu ITP-WIN, verzia 2.31 (KasComp, Bratislava) bol realizovaný zber dát z detektorov.

Separačná jednotka analyzátora predstavuje hydrodynamicky uzavretý systém, 

v ktorom je pohyb roztoku elektrolytu zamedzený polopriepustnou membránou, bez 

obmedzenia elektromigračného transportu iónov. Pri všetkých experimentoch bol v ITP 

kolóne použitý separačný prúd 250 µA a v CZE kolóne 50 µA, pričom sa pracovalo 

v anionickom režime.

Tab. 1: Použité elektrolytové systémy.

ES

ITP TE 5mM kyselina kaprónová;

20mM BALA; pH=4,6

LE
10mM HCl; 14,5mM BALA;

0,2%HEC; pH=3,3

CZE CE 100mM MES; 10mM HIS;

0,2%HEC, 8mM β-CD, pH=5,1
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Výsledky a diskusia

Porovnanie ITP-CZE a 2D ITP(DS)-CZE bolo uskutočnené pomocou zmesi 59 UV 

absorbujúcich organických aniónov. Tieto analyty boli rozdelené do piatich menších skupín 

tak, aby boli skupiny G1-G5 zložením identické s hraničnými zónami G1
*-G5

* vytvorenými 4 

DS (dichlóracetát –DCA, momometylmalonát -MMM, N-acetylglycín –Ac-Gly, glutarát -

GLR). Určenie príslušnosti analytov k jednotlivým skupinám bolo uskutočnené na základe 

ITP(DS)-ITP experimentov, v ktorých obidve separačné kolóny dvojkolónového 

elektroforetického analyzátora boli naplnené vodiacim elektrolytom. Analyty boli dávkované 

samostatne spolu s vyššie uvedenou štvoricou DS. Pozitívny prírastok odozvy UV detektora 

v pozícii jedného z piatich zónových rozhraní, v porovnaní so slepým pokusom (dávkovanie 

iba štvorice DS) bol využitý na zistenie ITP migračnej pozície jednotlivých analytov, teda na 

rozdelenie analytov do piatich skupín. Počty látok migrujúcich v jednotlivých skupinách 

(zónových rozhraniach) boli 6-24-5-12-12.

Vzorky obsahujúce analyty z týchto skupín boli separované pomocou ITP-CZE s 

obvyklým prístupom (analyty prenášané do CZE stupňa medzi vodiacim a zakončujúcim 

iónom, LE-TE) na zistenie maximálneho dosiahnuteľného rozlíšenia píkov za daných 

separačných podmienok. Celkový počet rozlíšených píkov (45) z piatich pokusov naznačuje, 

že neboli rozlíšené všetky látky do samostatných píkov, pričom hlavným dôvodom je najmä 

príliš veľký počet látok v druhej skupine G2 (Obr. 1).

500 1000 1500
t CZE (s)

3 mAu

A 1-59

G4

G3

G2

G5

G1

TE

LE

1V

25 s

concentrated sample
transferred 
to CZE step 

Obr. 1: ITP-CZE separácia jednotlivých skupín analytov a zmesi 59 analytov z vodivostného a fotometrického 
detektora.
Elektroforeogramy z UV detektora pri dávkovaní 10 µl zmesi (A1-59) 59 analytov, (G1) 1.skupiny (6 analytov), 
(G2) 2.skupiny (24), (G3) 3.skupiny (5), (G4) 4.skupiny (12), (G5) 5.skupiny (12) do 10-4 M síranu sodného.

Aby bolo možné určiť potenciálne zmeny v rozlíšení píkov následkom dlhšieho trvania 

ITP migrácie v CZE stupni zapríčinené prítomnosťou zón DS v tomto stupni, boli 
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uskutočnené separácie 2D ITP(DS)-CZE prístupom (Obr. 2). V tomto prípade bola vzorka 

obsahujúca 59 látok dávkovaná do štvorice DS a do CZE stupňa bola prenesená v každom 

pokuse len jedna skupina látok ohraničená dvojicou ITP zón. Základný rozdiel medzi ITP-

CZE a 2D ITP(DS)-CZE z hľadiska počtu analytov spočíval v tom, že kým v ITP-CZE boli 

separované rovnaké počty látok v ITP aj CZE kroku, tak pri 2D ITP(DS)-CZE došlo 

k zníženiu počtu látok počas ITP kroku. Celkový počet píkov (49) z piatich pokusov 

dosiahnutých pri 2D ITP(DS)-CZE prístupe je mierne vyšší ako celkový počet píkov pri ITP-

CZE. Pri 2D ITP(DS)-CZE separácii niektorých skupín je pozorovateľné zhoršenie rozlíšenia 

píkov, ktoré nie je kritické. Rozdielna miera resp. absencia zhoršenia rozlíšenia medzi 

jednotlivými skupinami sa dá vysvetliť elektroforetickými vlastnosťami DS, ktoré 

ohraničovali jednotlivé skupiny. Tieto (do CZE stupňa prenesené) diskrétne spacery 

rozdielnym spôsobom menili separačné prostredie v porovnaní s podmienkami, ktoré boli 

definované prostredníctvom nosného elektrolytu (CE).

500 1000 1500

G*
4

G*
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G*
2

G
*
5

G*
1

3 mAu

t CZE (s)1 V

25 s

TE

GLR

Ac-Gly
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LE

Obr. 2: 2D ITP(DS)-CZE separácia zmesi 59 analytov z vodivostného a fotometrického detektora.
Elektroforeogramy z UV detektora pri dávkovaní 10 µl zmesi (G1

*) 1.skupiny (6 analytov), (G2
*) 2.skupiny (24), 

(G3
*) 3.skupiny (5), (G4

*) 4.skupiny (12), (G5
*) 5.skupiny (12) do zmesi 4 spacerov. Jednotlivé skupiny (G1*-

G5*) boli prenesené do CZE stupňa v jednotlivých pokusoch.

Z hľadiska použiteľnosti 2D ITP(DS)-CZE pre reálne multikomponentné vzorky bolo 

dôležité porovnať ITP-CZE separáciu vzorky, ktorá obsahovala všetkých 59 analytov so 

súborom meraní dosiahnutých 2D ITP(DS)-CZE prístupom. Takéto porovnanie vychádzalo 

z faktu, že príprava vzorky obsahujúca nižší počet látok je jednoduchá len v prípade, keď je 

vzorka pripravovaná z chemických indivíduí. Pri ITP-CZE separácii všetkých 59 analytov bol 

dosiahnutý počet píkov 42. Hoci v súbore piatich 2D ITP(DS)-CZE meraní bolo rozlíšených 

len o 17% viac píkov (celkovo 49 píkov), výrazne lepšie rozlíšenie píkov umožňuje 
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predpokladať, že dvoj-dimenzionálny režim on-line kombinácie ITP a CZE je výhodnejší pri 

separácii mnohozložkových vzoriek ako ITP-CZE. Overenie 2D ITP(DS)-CZE na reálnych 

vzorkách obsahujúcich väčší počet látok ako modelová vzorka použitá v tejto práci je 

súčasným predmetom záujmu autorov.

Záver

Podobnosť ITP-CZE separácií s 2D separáciami predurčuje 2D ITP(DS)-CZE metódu 

na separáciu vzoriek s väčším počtom analytov. Pri tomto prístupe nie je potrebná predúprava 

vzorky, zníženie počtu látok nastáva v prvej kolóne, čo predurčuje túto metódu na separáciu 

multikomponentných vzoriek nielen biologickej povahy.
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Stanovenie stopových koncentrácií glyfozátu vo vodách na elektroforetickom čipe so 

systémom spájania separačných kanálikov

Michal Horčičiak1, Marián Masár1, Peter Bel2, Dušan Kaniansky1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko Michalhorciciak@gmail.com
2Israel Institute for Biological Research, 74100 Ness Ziona, Israel

Úvod a formulácia cieľa

Cieľom práce bolo vyvinúť analytickú metódu vhodnú na stanovenie herbicídu -

glyfozátu v pitných vodách. Glyfozát je jedným z najviac používaných pesticídov 

v poľnohospodárstve. Rôzne výskumy ukázali, že tento herbicíd je v životnom prostredí 

veľmi mobilný, z čoho plynie riziko kontaminácie podzemných vôd [1-2]. US EPA 

(Americká agentúra pre ochranu životného prostredia) určila maximálnu prípustnú 

koncentráciu (MCL) pre glyfozát v pitných vodách na hodnotu 700 µg/l. Vzhľadom na 

potrebu stanovenia stopových koncentrácií analytu prítomného v komplexných 

environmentálnych matriciach (vzorky vôd), sme na jeho stanovenie použili on-line 

kombináciu izotachoforézy (ITP) ako predúpravnej a koncentračnej techniky s kapilárnou 

zónovou elektroforézou (CZE) na čipe so systémom spájania separačných kanálikov.

Metódy výskumu

ITP-CZE experimenty boli uskutočňované na polymetylmetakrylátovom (PMMA) čipe 

so spájanými separačnými kanálikmi (CC) a integrovanými vodivostnými senzormi. 

Schematické usporiadanie kanálikov na CC čipe a ich rozmery sú uvedené na obr. 1.
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a b

Obr. 1: Schéma CC PMMA čipu
C-S = Dávkovacie kanáliky s objemom (a) 0,9 μl a (b) 9,9 µl; C-TE = kanálik pre zakončujúci elektrolyt; C-LE = 
ITP separačný kanálik (objem 4,5 μl; 59 × 0,2-0,5 × 0,14-0,2 mm [dĺžka × šírka × hrúbka]) s Pt vodivostným 
detektorom D1 (7  0,26  0,14 mm); C-BE = CZE separačný kanálik (objem 4,3 μl; 56 × 0,2-0,5 × 0,14-0,2 
mm) s Pt vodivostným detektorom D2 (7  0,26  0,14 mm); BF = bifurkačný priestor; W = odpad.
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Separácie boli uskutočňované v hydrodynamicky uzatvorenom separačnom systéme 

s potlačeným elektroosmotickým tokom. Elektroosmotický tok na CC čipe bol eliminovaný 

prídavkom polyméru – metylhydroxyetylcelulózy do roztokov elektrolytov, ktoré vypĺňali 

(separačné) kanáliky na čipe. Zloženie elektrolytov použitých v ITP-CZE separáciách je 

uvedené v tab. 1.

Tab. 1: Elektrolytový systém
ITP CZE

Vodiaci ión (L) Chlorid Nosný ión (B) MES
Koncentrácia (mmol/l) 10 Koncentrácia (mmol/l) 10
Protiión ε-Aminokaprónan Protiión Bis-tris
Koncentrácia (mmol/l) 10 Koncentrácia (mmol/l) 6,0
EOF supresor MHEC EOF supresor MHEC
Koncentrácia (%, m/V) 0,1 Koncentrácia (%, m/V) 0,1
pH 3,2 pH 6,1
Zakončujúci ión (T) Glutaman
Koncentrácia (mmol/l) 10
Protiión ε-Aminokaprónan
Koncentrácia (mmol/l) 13,5
EOF supresor MHEC
Koncentrácia (%, m/V) 0,1
pH 4,5
MHEC = Metylhydroxyetylcelulóza; MES = 2-N-Morfolínetánsulfónová kyselina; Bis-tris = [bis(2-
Hydroxyetyl)imino]-tris(hydroxymetyl)metán.

Výsledky a diskusia

Práca sa zaoberala optimalizáciou ITP-CZE separačných podmienok pre stanovenie 

glyfozátu v pitných vodách s využitím vodivostnej detekcie na CC čipe. V prvom separačnom 

kanáliku bola použitá ITP ako koncentračná, separačná a dávkovacia technika pre rýchle CZE 

rozlíšenie a detekciu glyfozátu v druhom separačnom kanáliku. CC čip bol vybavený 

dávkovacími kanálikmi o objeme 0,9 a 9,9 µl, pričom objem oboch ITP a CZE separačných 

kanálikov bol spolu 9,3 µl (obr. 1). CC čip so zvýšenou separačnou kapacitou (9,9 µl objem 

dávkovanej vzorky) bol použitý s cieľom dosiahnuť extrémne nízke limity detekcie (LOD) pre 

glyfozát.

Pri optimalizácii ITP-CZE separačných podmienok na CC čipe sa kládol dôraz na 

správny výber ITP a CZE elektrolytov a ich pH z hľadiska:

 efektívneho „clean-up-u“ vzorky v ITP stupni od potenciálnych interferentov prítomných 

v pitných vodách,

 rýchleho a citlivého CZE rozlíšenia glyfozátu od ostatných zložiek matrice,

 čistoty použitých elektrolytov.
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ITP separácie uskutočňované pri nízkom pH (pH vodiaceho elektrolytu bolo 3,2) poskytli 

veľmi priaznivý „clean-up“ vzoriek, zatiaľ čo CZE separácie pri vyššom pH (pH nosného 

elektrolytu bolo 6) umožnili rýchle rozlíšenie a detekciu glyfozátu v ITP-CZE na CC čipe 

(Tab. 1).

Použitím CC čipu v režime zvýšenej dávkovacej kapacity (objem dávkovanej vzorky 

bol približne rovnaký ako objem separačných kanálikov na CC čipe) sme sledovali 

dosiahnutie LOD pre glyfozát na ppb koncentračných úrovniach (obr. 2). Vyšetrovali sme 

vplyv zvýšenia dávkovaného objemu vzorky (z 0,9 na 9,9 µl) na separačné a kvantitatívne 

ITP-CZE parametre glyfozátu v pitných vodách. Zistili sme, že dávkovaním cca. 10-krát 

väčšieho objemu vzorky na CC čip nedošlo k poklesu separačnej účinnosti ani ku strate 

rozlíšenia glyfozátu a jeho migračná pozícia zostala relatívne čistá v CZE stupni ITP-CZE 

kombinácie. To svedčí o veľmi efektívnom „clean-up-e“ vzorky v ITP stupni ITP-CZE 

kombinácie na CC čipe.

470 520 570 620

time (s)

b

a

GLYP

2 mV

G

Obr. 2: Elektroforeogram z ITP-CZE separácie glyfozátu na koncentračnej úrovni blízkej jeho limitu 
kvantifikácie na CC čipe so zvýšeným objemom dávkovania vzorky.
Separácie boli uskutočnené v elektrolytovom systéme, ktorého zloženie je uvedené v tab. 1. Dávkovaná vzorka 
(9.9 µl): (a) 50 % zakončujúci elektrolyt (slepý pokus), (b) 10 µg/l glyfozát v 50 % zakončujúcom elektrolyte. 
Prúd bol stabilizovaný na 20 μA v oboch ITP a CZE separačných kanálikoch. G = vodivosť.

Odhadnutý LOD pre glyfozát pri extrémne veľkom objeme dávkovanej vzorky (9,9 µl) 

bol 2,7 µg/l. ITP-CZE analýzy modelových a reálnych vzoriek (spájkovaná pitná voda) 

poskytli veľmi priaznivé krátkodobé (v rámci jedného dňa) a dlhodobé (v rámci piatich dní) 

opakovateľnosti migračných a kvantitatívnych parametrov pre glyfozát. Opakovateľnosti 
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migračných časov pre glyfozát sa pohybovali v rozmedzí 0,1-4,5 % RSD a plôch píkov 

v rozmedzí 0,1-7,3 % RSD. Výťažnosti glyfozátu v spájkovaných vzorkách vôd (10-100 µg/l 

glyfozátu) sa pri danom dávkovanom objeme pohybovali v rozsahu 99-119 % (tab. 2, obr. 3). 

Predúprava vzoriek spočívala iba v ich odplynení (ultrazvukom) a vhodnom nariedení (1:1) 

v zakončujúcom elektrolyte.

Tab. 2: Stanovenie glyfozátu vo vzorkách vôd s objemom dávkovanej vzorky 9,9 μl na CC čipe
Vzorka Koncentrácia µg/l) Výťažnosť

(%)
Riedenie

Pridaná Dosiahnutá ± SD
1 10 11,9 ± 0,7 119 1:1

2 50 51,7 ± 0,2 103 1:1

3 100 99,3 ± 0,5 99 1:1

Pitná voda bola riedená v pomere 1:1 so zakončujúcim elektrolytom s prídavkom 10-100 µg/l glyfozátu. SD = 
štandardná odchýlka.
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Obr.3: ITP-CZE separácie GLYP vo vzorkách vôd na CC čipe so zvýšeným objemom dávkovanej vzorky.
Separácie boli uskutočnené v elektrolytovom systéme, ktorého zloženie je uvedené v tab. 1. Dávkovaná vzorka 
(9.9 µl): (a) ITP stupeň ITP-CZE separácie (b, c, d) CZE stupeň ITP-CZE separácie. (a,b) pitná voda riedenú 
v pomere 1:1 v 50 % zakončujúcom elektrolyte; (c) rovnako ako v (b) s prídavkom 10 µg/l GLYP; (d) rovnako 
ako v (b) s prídavkom 50 µg/l GLYP. Prúd bol stabilizovaný na 20 μA v oboch ITP aj CZE kanálikoch. G = 
vodivosť.

Záver

 On-line kombinácia ITP-CZE uskutočnená na CC čipe so zvýšenou dávkovacou kapacitou 

a vodivostnou detekciou umožnila stanovenie stopových koncentrácií glyfozátu 

v komplexnej environmentálnej matrici (pitná voda). ITP bola použitá ako veľmi efektívna 
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koncentračná a dávkovacia technika pre rýchle CZE rozlíšenie glyfozátu od (makro)zložiek 

v pitných vodách.

 Reprodukovateľné ITP-CZE analýzy glyfozátu boli typické pre modelové aj reálne vzorky 

pitných vôd.

 Vypracovaná ITP-CZE metóda je predurčená na jednoduché a rýchle stanovenie glyfozátu 

v pitných vodách (celkový čas analýzy bol cca. 10 min.) bez zdĺhavých predúpravných 

krokov.

 CC čip so zvýšenou dávkovacou kapacitou dovoľuje stanoviť cca. 100-násobne nižšie 

koncentrácie glyfozátu v pitných vodách ako predpisuje US EPA (MCL pre glyfozát 

v pitných vodách je 700 µg/l).
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Nitrosalicylátomangánaté komplexy s chelátujúcimi dusíkatými ligandami
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Úvod a formulácia cieľa

Mangán ako prechodný prvok má veľký význam v širokom spektre biosystémov. Je na 

jednej strane súčasťou Mn obsahujúcich superoxiddismutáz, ktoré sú dôležité pre detoxikáciu 

živých organizmov využívajúcich kyslík a na druhej strane je súčasťou fotosystému II ktorým 

sa produkuje kyslík. [1] Toto široké spektrum „aplikácie“ Mn súvisí so schopnosťou mangánu 

podieľať sa na redox dejoch prostredníctvom vratných zmien MnII na MnIII (prípadne aj MnIV). 

Popri prevažujúcom počte týchto Mn obsahujúcich enzýmov s viacerými atómami Mn 

existuje aj dosť početná skupina s jedným atómom Mn. Patria sem superoddizmutáza 

(MnSOD), lipoxygenáza (MnLO), peroxidáza (MnP) a pod. [2] Existuje dôkaz, že aktívne 

miesto pseudo-katalázy  z Lactobacillus plantrum (MnCAT) obsahuje dva mangánaté ióny v 

proteínovej podjednotke. Z uvedených skutočností vyplýva, že v súčasnosti snaha na 

navrhnutie a syntézu nízkololekulových mangán-enzým-mimetických komplexov má svoje 

opodstatnenie aj v oblasti jedno- prípadne aj dvojjadrových komplexov. [1] Cieľmi práce 

v tejto súvislosti boli:

1. Syntéza nových mangánatých komplexov s N donorovými heteroligandami: 

bipyridínom, fenentrolínom a kyselinou 3,5-dinitosalicylovou ako SOD mimetiká.

2. Charakterizácia pripravených komplexov 

Materiál a metódy

Pri syntézach boli použité tieto chemikálie: kyselina 3,5-dinitrosalicylová, 1,10-

fenantrolín (monohydrát), 2,2’-bipyridín, tetrahydrát octanu manganatého a tetrahydrát 

chloridu manganatého.

Pri syntéze sa postupovalo tak, že sa najprv pripravil vodný roztok chloridu 

mangánatého, do ktorého sa postupne pridali fenantrolín alebo bipyridín a kyselina 
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dinitrosalicylová. Sústava sa nechala dostatočne dlho reagovať. Práškové produkty sa odsali 

na frite a matečné lúhy sa nechali kryštalizovať. 

Metódy výskumu: Elektrónové spektrá boli merané v nujjolovej suspenzii na 

spektrometri SPECORD 200 firmy Zeiss Jena, Nemecko. Infračervené spektrá boli merané 

ATR technikou na spektrometri NICOLET 5700 FT-IR firmy Nicolet. Elementárne analýzy sa 

realizovani na prístroji CHNSO FlashEATM 1112.

Meranie dát na riešenie kryštálovej štruktúry komplexu (1) bolo uskutočnené na 

prístroji Bruker-Nonius kappaCCD a štruktúra bola riešená s programami SIR-97 a SHELXL-

97.

Výsledky a diskusia

Experimenty s kyselinou 3,5-dinitrosalicylovou a bipyridínom viedli k vzniku 

komplexov obsahujúcich popri dvoch molekulách bipyridínu aj 3,5-dinitrosalicylátoanión. 

Otázka presného zloženia práškovitých vzoriek získaných z reakcie ostáva zatiaľ otvorená, 

lebo v pripravených vzorkách sa zloženie prikláňa viac k stechiometrii Mn : {3,5-(NO2)2sal} = 

1 : 1. Jedným z možných vysvetlení je existencia komplexu Mn{3,5-(NO2)2sal}(bipy)2Cl, 

ktorého vznik sa pozoroval v prípade niektorých benzoátov mangánu [3]. Z matečného lúhu sa 

podarilo izolovať žlté kryštály zloženia [Mn{3,5-(NO2)2sal}(bipy)2(H2O)]∙{3,5-(NO2)2sal} 

(1), ktorého štruktúra je zobrazená na obrázku 1. Atóm Mn je chelátovo koordinovaný dvomi 

bipyridínovými ligandami a monodentátne molekulou vody a karboxylovou skupinou

salicylátového aniónu v približne oktaedrickom usporiadaní. Druhý anión zostáva 

nekoordinovaný.

Triclinická sústava, P-1
a = 10,842(6) Å          = 119,101(4) °
b = 13,679(7) Å       β = 92,299(4) °
c = 13,827(4) Å        γ = 92,387(4) °
V = 1785,94(15) Å3           
R1 =  6,87%

Mn–O1 = 2,129(3) Å
Mn–N1 = 2,257(4) Å
Mn–N2 =  2.260(4) Å
Mn–N3 = 2.270(5) Å
Mn–N4 = 2.293(4) Å
Mn–O1W = 2.163(4) Å

[Mn{(NO2)2sal}(bipy)2(H2O)] ∙{(NO2)2sal} (1)

Obr. 1: Zobrazenie štruktúry komplexu (1) a základné údaje o štruktúre.
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Komplex (1) je analógom [Mn{3,5-(NO2)2sal}(phen)2(H2O)]∙{3,5-(NO2)2sal} (2), 

ktorého štruktúra je známa z literatúry [4] a je zobrazená na obrázku 2. Tento komplex bol 

podobne získaný z matečných lúhov aj v našich experimentoch, pričom podobne ako 

v sústavách s bipyridínom aj v prípade práškovitých produktov dominovala stechiometria 

Mn : {3,5-(NO2)2sal} = 1 : 1. 

Triclinická sústava, P-1
a = 11,7446(2) Å          = 66,381(1) °
b = 12,4410(2) Å        β = 76,477(1) °
c = 14,7330(2) Å        γ = 87,506(1) °
V = 1914,65(5) Å 3           
R1 =  4,70%

Mn–O1 = 2,091(2) Å
Mn–N1 = 2,287(2) Å
Mn–N2 =  2.266(2) Å
Mn–N3 = 2.257(2) Å
Mn–N4 = 2.275(2) Å
Mn–O1W = 2.144(2) Å

[Mn{(NO2)2sal}(phen)2(H2O)] ∙{(NO2)2sal} (2)

Obr. 2: Zobrazenie štruktúry komplexu (2) a základné údaje o štruktúre.

Záver

Vstupné experimenty zamerané na prípravu mangánatých komplexov, ktoré by bolo 

možné perspektívne využiť na štúdium enzým-mimetickej aktivity komplexov ukázali: 

1. Pri zvolených experimentálnych podmienkach vznikajú mangánaté komplexy obsahujúce 

dva chelatujúce dusíkaté ligandy v koordinačnej sfére centrálneho atómu.

2. Prítomnosť chloridového aniónu sa predpokladala vo viacerých prípadoch. Jeho 

prítomnosť však zatiaľ v koordinačnej sfére MnII nebola potvrdená štruktúrnou analýzou.
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Úvod a formulácia cieľa

Štúdiu N-donorových ligandov koordinovaných v karboxylátomeďnatých komplexov 

bola z hľadiska ich biologických a chemických vlastností venovaná už značná pozornosť, 

pretože sa u nich na základe doterajších poznatkov očakáva antimutagénny, antimikrobiálny, 

protizápalový a rádioprotektívny účinok [1]. Z literatúry, ale aj z výsledkov získaných na 

našom pracovisku vyplynul poznatok o významnom vplyve zloženia a štruktúry komplexov 

na ich vlastnosti. Vznik určitého produktu je ovplyvnený samotnými zložkami tvoriacimi 

komplex, ale aj ďalšími faktormi, ako napríklad typ rozpúšťadla, teplotné podmienky pri 

syntéze (pri laboratórnej, resp pri teplote varu daného rozpúšťadla), pomer reaktantov a pod. 

Z toho vyplynul aj záver, systematicky venovať pozornosť N,N-dietylnikotínamidmeďnatým

a 3-pyridylkarbinolmeďnatým komplexom s aniónmi mononitrobenzoových kyselín.

Materiál a metódy

Octan meďnatý sme rozpustili v daných rozpúšťadlách (voda, etanol, acetón, toluén 

a acetonitril). Do takmer nasýteného číreho roztoku sme pridali dusíkatý ligand (N,N-

dietylnikotínamid a 3-pyridylkarbinol) v mólových pomeroch Cu : L = 1 : 2, 1 : 1 a 1 : 0,5. Po 

krátkom miešaní sme do reakčnej zmesi pridali kyselinu ((2-), (3-), (4-) nitrobenzoovú), 

pričom pomer Cu(Ac)2 : 2-, 3-, 4-NO2BzH = 1 : 2 ostal stále zachovaný. Reakcie boli 

realizované pri laboratórnej teplote a pri teplote varu daného rozpúšťadla. Zmes sme nechali 

reagovať asi dve hodiny v uzavretej nádobe. Pri reakciách pri zvýšenej teplote reakčná zmes 

reagovala pod spätným chladičom. Po zreagovaní sa z reakčnej zmesi vyzrážali dané 

produkty, ktoré sme odfiltrovali, premyli daným rozpúšťadlom a nechali vysušiť na vzduchu. 

Matečný luh sme nechali kryštalizovať, v snahe získať kryštály. Všetky komplexy boli 
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podrobené elementárnej analýze, merali sa ich EPR, infračervené a elektrónové spektrá. 

V prípadoch získania vhodných kryštálov sú výsledky podložené aj štruktúrnymi analýzami.

Elektrónové spektrá boli merané v nujjolovej suspenzii na spektrometri SPECORD 

200 firmy Zeiss Jena, Nemecko. Infračervené spektrá boli merané ATR technikou na 

spektrometri NICOLET 5700 FT-IR firmy Nicolet. Elementárne analýzy sa realizovani na 

prístroji CHNSO FlashEATM 1112.

Meranie dát na vyriešenie kryštálových štruktúr boli merané na viacerých pracoviskách 

na svete (Fínsko, Poľsko, Slovensko a Česká Republika). Štruktúry boli riešené pomocou 

programov SIR-97 a SHELXL-97.

Výsledky a diskusia

N,N-dietylnikotínamidomeďnaté komplexy.

N,N-dietylnikotínamid je zaujímavý z hľadiska jeho väzbových možností. Vo väčšine 

známych prípadov sa viaže monodentátne pomocou dusíka z pyridínového kruhu, ale sú 

známe aj keď zriedkavejšie prípady mostíkového viazania s využitím kyslíka karboxamidovej 

skupiny ako ďalšieho donoru. Monodentátny spôsob väzby bol dokázaný tak v monomérnych 

karboxylátokomplexoch, ako aj v dimérnych karboxylátokomplexoch octanového typu.

V prípade kyseliny 2-nitrobenzoovej [2], zo sústav kryštalizovali dva rôzne produkty. 

Nezávisle od rozpúšťadla, pri laboratórnej teplote a nižšom mólovom pomere reaktantov 

v sústave (1 : 0,5 príp. 1 : 1) sme získavali zelený komplex zloženia [Cu2(2-NO2)4(denia)]n

(2). Po zahriatí reakčnej zmesi sa získal modrý produkt [Cu(2-NO2Bz)2(denia)2(H2O)2] (1). 

Modré kryštály vznikali aj pri použití vyššieho pomeru reaktantov (1 : 2 príp. 1 : 10). 

Obr. 1: Zobrazenie štruktúry komplexu [Cu(2-NO2Bz)2(denia)2(H2O)2] (1).

Ligand je viazaný monodentátne na centrálny atóm prostredníctvom dusíka 

pyridínového kruhu.
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Obr. 2: Zobrazenie štruktúry komplexu [Cu2(2-NO2Bz)4(denia)1] (2).

Na základe týchto poznatkov sa sledovali aj sústavy s 3- a 4- nitrobenzoáto aniónmi

prípadne pri použití iných dusíkatých ligandov.

Obr. 3: Zobrazenie štruktúry komplexu [Cu(4-NO2Bz)2(denia)(H2O)]n (3).

V prípade kyseliny 4-nitrobenzoovej bola situácia pri vyšších pomeroch reaktantov 

totožná s predchádzajúcim prípadom. Získané produkty modrej farby boli molekulovej 

štruktúry so zložením [Cu(4-NO2Bz)2(denia)2(H2O)2]. Táto štruktúra je známa z literatúry [3].

Pri nižších mólových pomeroch (pri pomere Cu : L = 1 : 1) bol dominantný produkt so 

zložením [Cu(4-NO2Bz)2(denia)(H2O)]n (3). Ten podľa EPR obsahuje izolované atómy 

Cu(II), ktoré sú pospájané prostredníctvom N,N-dietylnikotínamidu do polymérneho 

zoskupenia. V prípade najnižšieho mólového pomeru reaktantov, sú výsledkom komplexy, 

v ktorých sú zabudované aj molekuly rozpúšťadla. Predpokladá sa, že sa jedná o dimérne 

štruktúry s predpokladaným zložením [Cu2(4-NO2Bz)4(Y)2], kde Y=etanol, voda, acetón.

Pri použití kyseliny 3-nitrobenzoovej v reakcii, už nebola taká variabilita produktov. 

Jediným vznikajúcim produktom bol komplex zloženia [Cu(3-NO2Bz)2(denia)(H2O)]n. Jeho 

štruktúra až na prítomnosť nitrosubstituentov v polohe 3 je totožná so štruktúrou komplexu 

(3) (Obr. 3). Naviac rastúci počet komplexov tohto v minulosti neobvyklého zloženia umožnil 
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objaviť aj spektrálne charakteristiky umožňujúce odlíšiť komplexy [CuX2(denia)2(H2O)2] od 

komplexov [CuX2(denia)1(H2O)1].

Tab. 1: Výsledky elementárnej analýzy získaných N,N-dietylnikotínamidomeďnatých komplexov.
Zloženie % N

zistené
vypočítané

% C
zistené

vypočítané

% H
zistené

vypočítané

% Cu
zistené

vypočítané
Cu2(2-NO2Bz)4(denia)1 8,60

8,66
46,77
47,06

3,30
3,12

13,21
13,11

Cu(2-NO2Bz)2(denia)2(H2O)2 11,71
10,66

51,99
51,81

5,24
4,60

8,82
8,06

Cu(4-NO2Bz)2(denia)2(H2O)2 11,01
10,66

51,90
51,81

5,07
5,12

7,87
8,06

Cu(4-NO2Bz)2(denia)(H2O) 8,85
9,46

45,67
48,70

3,83
4,09

-
10,73

Cu(3-NO2Bz)2(denia)(H2O) 9.64
9,46

49,42
48,70

4,21
4,09

-
10,73

3-pyridylkarbinolmeďnaté komplexy.

Výber 3-pyridylkarbinolu (ronikolu) je podmienený skutočnosťou, že ronikol je 

schopný sa viazať v zlúčeninách nielen prostredníctvom dusíka z pyridínového kruhu, ale 

veľmi často aj pomocou hydroxylovej skupiny bočného reťazca. Navyše, už v minulosti sa 

v našom laboratóriu podarilo pripraviť prvý molekulový karboxylátomeďnatý komplex 

zloženia [Cu(2-NO2Bz)2(ron)2(H2O)2] [4]. Doteraz nebol zaznamenaný ďalší prípad, kde je 

tento ligand koordinovaný monodentátne.

Pri použití kyseliny 2-nitrobenzoovej bol pri pomere reaktantov Cu : L = 1 : 2 a 1 : 1

bez ohľadu na pracovnú teplotu a rozpúšťadlo produkt so zložením [Cu1(2-NO2Bz)2(ron)2]n

(4). V prípade komplexu sa takto získal komplex, ktorý umožňuje porovnávanie 

s [Cu(2-NO2Bz)2(ron)2(H2O)2] [4]. Pri nízkom mólovom pomere (1 : 0,5), zo sústavy

kryštalizovali látky obsahujúce vo svojej štruktúre molekuly rozpúšťadla.

Tab. 2: Výsledky elementárnej analýzy získaných 3-pyridylkarbinolmeďnatých komplexov.
Zloženie % N

zistené
vypočítané

% C
zistené

vypočítané

% H
zistené

vypočítané

% Cu
zistené

vypočítané
Cu(2-NO2Bz)2(ron)2 9,17

9,13
50,92
50,86

3,60
3,61

10,44
10,35

Cu(4-NO2Bz)2(ron)2 8,79
9,13

50,68
50,86

3,82
3,61

10,00
10,35

Cu(3-NO2Bz)2(ron)2 9,14
9,13

50,97
50,86

3,65
3,61

-
10,35
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Produkty zloženia typického pre ronikolové komplexy vznikali zo sústav obsahujúcich 

kyselinu 3- prípadne 4-nitrobenzoovú bez ohľadu na pracovnú teplotu, pomer reaktantov 

a rozpúšťadlo. Všeobecné zloženie komplexov je [Cu1X2(ron)2]n, kde X= anión kyseliny 3-, 

4-nitrobenzoová [5]. 

Obr. 4: Zobrazenie štruktúry komplexu [Cu(2-NO2Bz)2(ron)2]n (4).

Záver

Cieľ práce, preskúmať podmienky prípravy 2-, 3- resp 4-nitrobenzoátokomplexov 

medi s vybratými N-donorovými ligandami (N,N-dietylnikotínamid a ronikol) a analyzovať 

vplyvy, ktoré determinujú charakter produktu sa naplnil týmito výsledkami:

N,N-dietylnikotínamidomeďnaté komplexy:

Kyselina 2-nitrobenzoová: Cu2(2-NO2Bz)4(denia)1, Cu(2-NO2Bz)2(denia)2(H2O)2

Kyselina 3-nitrobenzoová: Cu(3-NO2Bz)2(denia)(H2O)

Kyselina 4-nitrobenzoová: Cu(4-NO2Bz)2(denia)2(H2O)2, Cu(4-NO2Bz)2(denia)(H2O)

3-pyridylkarbinolmeďnaté komplexy:

Kyselina 2-nitrobenzoová: Cu(2-NO2Bz)2(ron)2

Kyselina 3-nitrobenzoová: Cu(3-NO2Bz)2(ron)2

Kyselina 4-nitrobenzoová: Cu(4-NO2Bz)2(ron)2
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Úvod a formulácia cieľa

Mangán má v biologických systémoch veľmi rôznorodé úlohy, medzi ktorými 

dominujú úlohy mangánu ako kyslík vyvíjajúcich komplexov fotosystému II a enzýmy ako sú 

superoxiddismutáza, kataláza, argináza atď. Anorganické modely takýchto komplexov majú 

značný príspevok vo vývoji popisovania štruktúrnych a funkčných modelov aktívnych miest 

týchto systémov. Veľký počet takýchto mangánových komplexov, ktoré boli popísané 

v priebehu niekoľkých desaťročí, sú dôkazom ich významu. Kryštalografické štúdie 

ochranných metaloenzýmov mangánu ukázali existenciu jednojadrových aktívnych miest

v ľudskej mitochodriálnej superoxiddismutáze (Mn-SOD) ako aj Mn-SOD v iných 

organizmoch a existenciu dvojjadrových aktívnych miest v niektorých relatívne vzácnych 

druhoch manganatých kataláz v baktériách ako Thermus thermophilus a Lactobacillus 

plantarum. [1]

Spoločným menovateľom týchto rôznorodých metaloenzýmov mangánu je jeho 

schopnosť poskytnúť zlúčeniny vo viacerých oxidačných stavoch, redoxné prechody spolu 

s dôležitými magnetickými vlastnosťami oxidačného stavu mangánu(III). [2]

Charakterizácia polynukleárnych mangánových komplexov je „horúcou“ oblasťou 

výskumu koordinačnej chémie a aj v bioanorganickej chémii boli nájdené nízko-nukleárne 

klastre mangánu v aktívnych centrách metaloenzýmov v aktívnom mieste kyslík vyvíjajúceho 

komplexu vo fotosystéme II [3] v kombinácii s inými ligandami aj v zelených rastlinách 

a kyanobaktériách. [4]

V súvislosti s tým sa náš záujem sústredil na komplexy mangánu s dusíkatými 

chelátujúcimi ligandami, ktoré by mohli byť neskôr študované ako SOD mimetiká. Sústredili 

sme sa na prípravu bipyridínmanganatých komplexov v prítomnosti 3,5-dinitrobenzoátových 

aniónov.
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Materiál a metódy

Pri syntézach boli použité tieto chemikálie: kyselina 3,5-dinitrobenzoová, 2,2´-

bipyridín, tetrahydrát chloridu manganatého a hydroxid draselný. Ako rozpúšťadlá sme 

využili vodu a etanol. 

Pri syntézach sa postupovalo tak, že sa pripravil vodný roztok chloridu manganatého, 

do ktorého sa primiešal bipyridín a kyselina dinitrobenzoová. Sústava sa nechala dostatočne 

dlhý čas reagovať. Zmes sa prefiltrovala cez fritu, práškové produkty sa nechali vysušiť 

a matečné lúhy voľne kryštalizovať. 

Metódy výskumu: Elektrónové spektrá boli merané v nujjolovej suspenzii na 

spektrometri SPECORD 200 firmy Zeiss Jena, Nemecko. 

Infračervené spektrá boli merané ATR technikou na spektrometri NICOLET 5700 FT-IR 

firmy Nicolet. 

Elementárne analýzy sa realizovali na prístroji CHNSO FlashEATM 1112.

Meranie dát pre RTG štruktúrnu analýzu bolo uskutočnené na difraktometroch 

Siemens P4 a Bruker-Nonius kappaCCD. Štruktúry boli riešené za použtia štandardných 

kryštalografických programov SIR-97, SHELXS-97 a SHELXL-97.

Výsledky a diskusia

Reakciou kyseliny 3,5-dinitrobenzoovej s chloridom manganatým a bipyridínom vo

vodnom prostredí sa získali svetložlté práškovité produkty, ktorých neočakávané zloženie 

poukazovalo na vzorec Mn{(NO2)2bz}2(bipy)2Cl. Jeho opodstatnenosť bolo možné nájsť 

v predstave známej z literatúry [5], kde boli študované inkluzívne zlúčeniny organických 

kyselín v štruktúre chloromangánatých komplexov s bipyridínom. Racionálnosť navrhnutého 

vzorca Mn{(NO2)2bz}(bipy)2Cl∙{(NO2)2bzH} do určitej miery potvrdili výsledky štruktúrnej 

analýzy kryštálov (uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane), ktoré sa izolovali z matečných 

lúhov zo sústav po odfiltrovaní práškových produktov. Prvý z komplexov mal zloženie 

charakterizované vzorcom [Mn{(NO2)2bz}(bipy)2Cl] (1) (Obr. 1A). V koordinačnej sfére má 

okrem dvoch molekúl bipyridínu aj chloridový a dinitrobenzoátový anión. Druhý komplex 

s vyriešenou štruktúrou, má zloženie [Mn{(NO2)2bz}2(bipy)2]∙2{(NO2)2bzH} (2) (Obr. 1B). 

Skutočnosť, že zloženie troch práškových produktov vykazuje analýzy, z ktorých sa odvodil 

vzorec Mn{(NO2)2bz}(bipy)2Cl∙{(NO2)2bzH}, navodzuje podozrenie, že práškovité látky 

izolované z jednotlivých experimentov môžu byť zmesou (1) a (2). Pracovná hypotéza bola 

overovaná ďalšími experimentmi, pri ktorých sme analyzovali všetky dostupné merania 
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jednotlivých kryštalických produktov a porovnávali sme ich s meraniami práškovitých 

vzoriek. 

[Mn(bipy)2(3,5-(NO2)bz)Cl]

Triclinická sústava, P-1

a = 9,258(1) Å          = 81,47(1) °

b = 12,039(1) Å       β = 71,33(1) °

c = 13,559(1) Å        γ = 70,74(1) °

V = 1348,5(29) Å3       R1 =  4,91

Mn–O1 = 2,113(2) Å    Mn–N1 = 2,279(2) Å

Mn–N2 =  2.301(2) Å   Mn–N3 = 2.321(2) Å

Mn–N4 = 2.277(2) Å    Mn–Cl2 = 2.441(1) Å

A)

(1)

[Mn(bipy)2(3,5-(NO2)2bz)2]∙2(3,5-NO2)2bzH)

Monoclinická sústava, C2/c

a = 9,178(2) Å

b = 22,718(5) Å       β = 98,89(3) °

c = 25,162(5) Å

V = 5183,4(2) Å3      R1 =  4,46

Mn–O1 = 2,110(2) Å

Mn–N1 = 2,223(2) Å

Mn–N2 =  2.286(2) Å

B)

(2)

bipyH+∙3,5-(NO2)2bz–∙3,5-(NO2)2bzH (3)

Monoclinická sústava, P21

a = 5,655(3) Å

b = 21,138(2) Å       β = 91,74(1) °

c = 10,353(1) Å

V = 1237,0(2) Å3           

R1 =  4,99

C)

Obr. 1.: Molekulová štruktúra komplexov a kokryštálu so zakladnými kryštalografickými údajmi: A) 
[Mn(bipy)2(3,5-(NO2)bz)Cl]; B) [Mn(bipy)2(3,5-(NO2)2bz)2]∙2(3,5-NO2)2bzH); C) bipyH+∙3,5-(NO2)2bz–∙3,5-
(NO2)2bzH (3)
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Pri týchto experimentoch sme zmenili pomery reagujúcich látok aj rozpúšťadlo. Navyše sme 

skúšali zmesné rozpúšťadlo vody a etanolu v pomeroch 1:1 a 1:2, pridávaním hydroxidu 

draselného aj úpravu pH a ďalej sme reakčné podmienky menili aj zahrievaním. Uskutočnili 

sme aj rekryštalizáciu jednotlivých práškových produktov.

Z matečných lúhov po získaní kryštálov (2) sa získali ešte bezfarebné kryštály a ich 

zloženie (3) (Obr. 1C) ukazuje, že v nich nie je zastúpený mangán a predstavujú 

stechiometrickú zmes dinitrobenzoátu bipyridínia a kyseliny dinitrobenzoovej. Aj tento 

poznatok poukazuje na zložitosť študovaných sústav a potrebu detailného posúdenia zloženia 

produktov izolovaných v jednotlivých krokoch experimentu.

Záver

Experimenty zamerané na prípravu komplexov mangánu, ktoré by bolo možné využiť 

na štúdium enzým-mimetickej aktivity komplexov ukázali: 

1. Pri zvolených experimentálnych podmienkach vznikajú mangánaté komplexy obsahujúce 

dva chelátujúce dusíkaté ligandy v koordinačnej sfére centrálneho atómu.

2. Vo viacerých prípadoch sa vyslovil predpoklad o prítomnosti chloridového aniónu vo 

výslednom produkte. V jednom prípade bola prítomnosť chloridového aniónu 

v koordinačnej sfére MnII potvrdená aj štruktúrnou analýzou.

3. Rovnako štruktúrnou analýzou bola potvrdená tendencia týchto komplexov 

k zabudovaniu molekúl karboxylovej kyseliny do štruktúry.

4. Ukázalo sa tiež, že popri mangán obsahujúcich komplexoch môžu z reakčných sústav 

vznikať aj kryštalické produkty neobsahujúce mangán.
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Dekavanadičnanový anión ako ligand

Lenka Klištincová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko klistincova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Štúdium polyoxometalátových zlúčenín je v posledných rokoch veľmi aktívnou

oblasťou výskumu, najmä kvôli potenciálnemu využitiu týchto zlúčenín v rôznych oblastiach, 

napr. v katalýze alebo v oblasti materiálovej chémie. Polyoxometalátové zlúčeniny sú tvorené 

samostatnými  aniónovými klastrami, ktoré môžu byť spojené prostredníctvom katiónových 

skupín do oligomérov či polymérov. V prípade heteropolyaniónov je takéto spájanie pomerne 

bežné, avšak v prípade izopolyaniónov, kde sa izopolyanión vyskytuje ako ligand, je ich 

výskyt relatívne zriedkavý. Vzhľadom na izopolyanióny, ktoré môžu existovať vo vodných 

roztokoch, boli popísané štruktúry anorganicko-organických koordinačných polymérov, 

obsahujúcich heptamolybdenanový, oktamolybdenanový a hexaniobičnanový anión. 

Pre izopolyvanadičnany existuje niekoľko príkladov pre kovalentne viazaný V4O12
6-

anión. Najrozšírenejšiu a taktiež najviac skúmanú oblasť polyvanadičnanov však predstavujú 

dekavanadičnany. Kryštalizujú z vodných roztokov v oblasti pH 2,5 až 7. Základnou 

štruktúrnou jednotkou týchto zlúčenín je anión   6
2810OV vzniknutý spojením desiatich 

oktaédrov VO6 hranami. Z hľadiska väzbovosti obsahuje štyri typy kyslíkových atómov –

terminálne atómy kyslíka s jednou dvojitou väzbou V=O, (obr. 1, atómy kyslíka F a G ), 

mostíkové s dvomi jednoduchými väzbami V–O–V (obr. 1, atómy kyslíka C),s troma 

jednoduchými väzbami (obr. 1, atómy kyslíka B) a so šiestimi jednoduchými väzbami (obr. 1, 

atómy kyslíka A). Existujú aj protonizované formy dekavanadičnanov –

hydrogendekavanadičnany všeobecného zloženia   n
n OVH 6

2810 .

Dekavanadičnanové ióny môžu slúžiť ako stavebné častice pre tvorbu 

organometalických sietí, tvorených cez supramolekulové usporiadania, ale možnosť 

kovalentného viazania dekavanadičnanov ako ligandov na prechodné kovy v koordinačných 

zlúčeninách bola študovaná len veĺmi zriedkavo.

Podľa našich poznatkov výskyt zlúčenín, ktoré obsahujú dekavanadičnanový anión 

HxV10O28
(6-x)- kovalentne viazaný ako ligand je veľmi zriedkavý. V zlúčenine {[Cu(2,2´-
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bipy)2]2[H2V10O28]}∙(2,2´-bipy) ∙H2O [1] sa dekavanadičnanový anión viaže cez mostíkové 

atómy kyslíka -OV2 typu C (obr. 1). V zlúčenine [Zn(H2O)6][Zn2V10O28(H2O)10].6 H2O [2] 

sa dekavanadičnanový anión viaže na atóm zinku terminálnym atómom kyslíka typu F (obr. 

1), nachádzajúcim sa mimo hlavnú rovinu dekavanadičnanového  aniónu. Pre koordináciu 

dekavanadičnanového aniónu na centrálny atóm sú vhodné terminálne atómy kyslíka typu F a 

G, prípadne mostíkové atómy typu C. Naopak,  u atómov kyslíka typu B, D a E sa 

koordinácia nepredpokladá zo stérických dôvodov.

Obr. 1: Dekavanadičnanový anión

Cieľom mojej práce je preskúmať možnosť prípravy nových zlúčenín, obsahujúcich 

oxovanadičnanový skelet a komplexy prechodných kovov s organickými ligandami 

(aminokyseliny, deriváty pyridínu) a v ktorých dekavanadičnanový anión bude vystupovať 

ako ligand.

Materiál a metódy

Najzaujímavejšie výsledky poskytla rtg. štruktúrna analýza a preto bude tento 

príspevok zameraný na túto metódu.

Na stanovenie chemického zloženia boli použité tieto analytické metódy:

 stanovenie dusíka, uhlíka a vodíka na analyzátore fy. CarloErba

 stanovenie vanádu odmerným roztokom FeSO4

Z ďalších inštrumentálnych metód boli použité

 infračervená spektroskopia (spektrometer FT-IR Nicolet, Magna 750)

 RTG štruktúrna analýza (Oxford Diffraction Gemini R, s použitím MoKα

žiarenia, grafitového monochromátora; FCHPT STU v Bratislave)
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Výsledky a diskusia

Charakteristika (NH4)2[Cu2(NH3CH2CH2COO)4(V10O28)] ·10H2O

Kryštály (NH4)2[Cu2(NH3CH2CH2COO)4(V10O28)] ·10H2O (1) majú tmavozelenú 

farbu a tvar tenkých platničiek, zlepených plochou. Kryštalizujú z reakčného systému 

NH4VO3 – CuSO4 - -alanín – H2O – etanol za nasledovných podmienok: 

n(NH4VO3) : n(CuSO4) : n(-alanín) = 2 : 1 : 2, pH 4 až 5, teplota pri kryštalizácii 10 °C, 

prípadne laboratórna teplota, doba kryštalizácie 1 deň. Obsah prvkov v zlúčenine 1:

vypočítané C (8,7%), H (3,4%), N(5,1%), V(30,7%); zistené C (8,9%), H (3,2%), N (4,4%), 

V (30,7%).

Štruktúra komplexu 1 (obr. 2) pozostáva z 1-D polymérnych reťazcov, ktoré tvoria 

pravidelne sa opakujúce dvojjadrové jednotky typu monohydrátu octanu meďnatého, kde ako 

mostíkové ligandy vystupujú štyri molekuly -alanínu. Aminoskupiny -alanínu sú 

protonizované. Dvojjadrové jednotky sú ďalej premosťované dekavanadičnanovými aniónmi 

do polymérnych reťazcov. Dekavanadičnanové anióny sú v tomto komplexe viazané ako 

mostíkové ligandy cez terminálne atómy kyslíka, ktoré ležia v hlavnej rovine 

dekavanadičnanového aniónu (typ G, obr. 1). Koordinačný polyeder atómov medi je 

tetragonálna pyramída. Ekvatoriálnu rovinu tvoria štyri atómy kyslíka mostíkových 

karboxylových skupín. Axiálnu polohu obsadzujú atómy kyslíka mostíkujúcich 

dekavanadičnanových ligandov. Kryštálovú štruktúru dopĺňajú katióny 
4NH a molekuly 

kryštálovej vody. [3]

Obr. 2: Štruktúra 1

Charakteristika (2-hydroxyetylpyridinium)2[{Mn(H2O)5}2V10O28]·4H2O

Kryštáliky (C7H10NO)2[{Mn(H2O)5}2V10O28]·4H2O (2) majú oranžovú farbu a tvat 

drobných kociek. Látka kryštalizuje z reakčného systému 2-hydroxyetylpyridín –
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(CH3COO)2Mn – NH4VO3 – H2O – etanol za nasledovných podmienok: n(2-

hydroxyetylpyridín) : n((CH3COO)2Mn) : n(NH4VO3) = 2 : 1 : 2, pH 5, teplota pri 

kryštalizácii 10 °C, doba kryštalizácie 1 týždeň. Obsah prvkov v zlúčenine 2: vypočítané C 

(10,8%), H (2,6%), N(1,8%), V(32,7%); zistené C (10,6%), H (3,1%), N (1,7%), V (30,2%).

V štruktúre komplexu 2 (obr. 3) sú dva atómy mangánu vzájomne premostené 

dekavanadičnanovým aniónom. Na atómy mangánu sa viaže päť molekúl vody a oktaedrická 

koordinačná sféra je doplnená terminálnym atómom kyslíka dekavanadičnanového aniónu, 

ktorý neleží v hlavnej rovine. Štruktúra zlúčeniny obsahuje voľný katión organického ligandu 

a molekuly kryštálovej vody.

Obr. 3: Štruktúra 2

Charakteristika (2-hydroxyetylpyridinium)2[{Cu(H2O)2(N,O-2-

hydroxyetylpyridin)}2V10O28]·6H2O

Krystaly (C7H10NO)2{Cu(H2O)2(N,O-C7H9NO)}2V10O28]·6H2O (3) majú tmavozelenú 

farbu a kryštalizujú z reakčného systému 2-hydroxyetylpyridín – CuSO4 – NH4VO3 – H2O –

etanol za nasledovných podmienok: n(2-

hydroxyetylpyridín) : n(CuSO4) : n(NH4VO3) = 2 : 1 : 2, pH 6, teplota pri kryštalizácii 10 °C, 

doba kryštalizácie 3 dni. Obsah prvkov v zlúčenine 3: Obsah prvkov v zlúčenine: vypočítané 

C (15,8%), H (1,6%), N(2,6 %), V(31,9 %); zistené C (15,5 %), H (1,5 %), N (2,5 %), V 

(32,0 %).

V štruktúre komplexu 3 sa na atómy medi, ktoré majú tetragonálne pyramidálnu 

koordinačnú sféru, viaže bidentátne jedna molekula 2-hydroxyetylpyridínu a dve molekuly 
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vody. Atómy medi sú vzájomne premostené dekavanadičnanovým aniónom. 

Dekavanadičnanový anión sa viaže cez mostíkové atómy kyslíka -OV2 (typ C, obr. 1).  

Štruktúra zlúčeniny obsahuje voľný katión organického ligandu a molekuly kryštálovej vody.

Obr. 4: Štruktúra 3

Záver

Boli pripravené tri nové zlúčeniny, v ktorých dekavanadičnanový anión vystupuje ako 

ligand. V zlúčenine 1 dochádza ku koordinácii dekavandičnanového aniónu cez terminálne 

atómy kyslíka, ktoré ležia v hlavnej rovine dekavanadičnanového aniónu (typ G, obr. 1). 

Takýto spôsob väzby doposiaľ v literatúre nebol pozorovaný. V zlúčenine 2 sa 

dekavanadičnanový anión viaže cez terminálne atómy kyslíka, ktoré neležia v hlavnej rovine 

dekavanadičnanového aniónu (typ F, obr. 1). V zlúčenine 3 sa dekavanadičnanový anión 

viaže cez mostíkové atómy kyslíka -OV2 (typ C, obr. 1).
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Biomodulačné účinky prírodných polyfenolových látok
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Úvod a formulácia cieľa

Oxidačný stres je stav bunky, keď v nej prevládne tvorba voľných radikálov nad ich 

elimináciou antioxidatmi. Dôsledkom je oxidačné poškodenie významných biomolekúl 

(DNA, proteínov a lipidov). Z literatúry je známe [1], že  oxidačný stres sa zúčastňuje 

patogenézy približne 60 ochorení ako sú diabetes mellitus (DM), artróza, ateroskleróza, 

hypertenzia, erektilná dysfunkcia, Downov syndróm, hyperkinetická porucha aktivity a 

pozornosti (ADHD – Attention Deficite Hyperactivity Disorder), Crohnova choroba 

(chronický zápal čriev) a niektoré druhy nádorových ochorení, hepatopatií a nefropatií.

Antioxidanty sú látky,  ktoré eliminujú voľné radikály alebo odstraňujú poškodenia 

nimi spôsobené. Môžu byť vysokomolekulové alebo nízkomolekulové. Medzi 

vysokomolekulové patria napr. enzýmy superoxiddismutáza, kataláza, glutatiónreduktáza 

a iné. K nízkomolekulovým patria napr. vitamíny C a E a ďalšie.

V poslednej dobe sa intenzívne študuje antioxidačný účinok prírodných 

polyfenolových zlúčenín (flavonoidov) nachádzajúcich sa v rastlinách. Zahŕňajú takmer 4 000 

známych derivátov. Ich úlohou je chrániť rastliny pred škodlivými činiteľmi. Vyskytujú sa 

predovšetkým v ovocí a zelenine, v červenom víne a zelenom čaji. V potrave sa nachádzajú 

ako voľné monoméry (quercetín, katechín, epikatechín), ako z nich zložené oligoméry 

(prokyanidíny) alebo s naviazanými sacharidovými jednotkami v podobe glykozidov.

Konzumácia jedla bohatého na flavonoidy je spojená s nízkou incideciou koronárnej 

choroby srdca, infarktu myokardu, rakoviny, neurodegeneratívnych ochorení, psychických 

ochorení a iných chronických ochorení. Dokážu inhibovať agregáciu trombocytov (ochrana 

pred vysokou zrážanlivosťou krvi). Sú schopné vychytávať voľné radikály, viazať prechodné 

kovy a inhibovať lipoperoxidáciu.  Oproti iným antioxidantom majú tú výhodu, že sú aktívne 

ako vo vodnom tak aj v lipofilnom prostredí [2].
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Medzi flavonoidy patrí aj Pyknogenol (Pyc). Ide o komplex niekoľkých vo vode 

rozpustných, vysoko biologicky dostupných a vstrebateľných antioxidačných látok, 

extrahovaných zo zvláštneho druhu prímorskej borovice Pinus pinaster, ktorá rastie na 

juhozápade Francúzska [3]. Na Slovensku je registrovaný a dostupný ako potravinový 

doplnok.

Pyc sa skladá z viac než 40 fenolových zlúčenín, pričom jeho hlavnú zložku tvoria 

prokyanidíny, ktoré predstavujú približne 65 – 75 % [4] z celkového zastúpenia zlúčenín. 

Ďalej sú tu zastúpené monomérne fenolové zlúčeniny a fenolové kyseliny známe aj ako 

ovocné kyseliny. Epidemiologické štúdie poukazujú na to, že prijímanie týchto polyfenolov je 

spojené so zníženým výskytom degeneratívnych ochorení [5]. 

Cieľom našej práce je objasniť vplyv Pyknogenolu na syntézu a aktivitu 

superoxiddismutázy v rôznych častiach mozgu (mozoček, mozgová kôra) pri diabetes 

mellitus, ako aj na aktivitu antioxidačných enzýmov (superoxiddismutáza, kataláza, 

glutatiónperoxidáza) u zdravých dobrovoľníkov a u pacientov s Crohnovou chorobou.

Materiál a metódy

Biologický materiál:

Na objasnenie vzťahu medzi Pyknogenolom a superoxiddismutázou (SOD) pri DM 

sme použili homogenáty z tkanív mozočka a mozgovej kôry samcov potkanov rodu Wistar. 

Tkanivá sme získali z predchádzajúcich experimentov v našom laboratóriu. Potkany boli 

rozdelené do troch skupín: (i) zdravé kontroly, (ii) skupina s experimentálne vyvolaným 

diabetom pomocou streptozotocínu bez liečby a (iii) skupina s experimentálne vyvolaným 

diabetom liečená podávaním 10 mg/kg Pyknogenolu počas 7 týždňov. Potkany boli usmrtené 

a následne z nich boli izolované a homogenizované tkanivá.

Na objasnenie vzťahu medzi Pyknogenolom a antioxidačnými enzýmami u zdravých 

ľudí sme použili krv získanú od 7 dobrovoľníkov (5 žien a 2 muži), ktorým bol podávaný 

Pyknogenol v dávke 120 mg/osoba/deň počas 15 dní. 

Na objasnenie vzťahu medzi Pyknogenolom a antioxidačnými enzýmami pri 

Crohnovej chorobe sme použili krv získanú od detských pacientov s touto diagnózou. Krv 

bola pacientom odobratá pred podávaním, v 5. a 10. týždni počas podávania Pyc v dávke    

120 mg/osoba/deň a v 5.týždni od ukončenia podávania Pyknogenolu (15. týždeň od začiatku 

podávania).
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Imunodetekcia superoxiddismutázy:

Približne rovnaké množstvá proteínov zo vzoriek sme rozdelili podľa molekulovej 

hmotnosti denaturačnou elektroforézou v 12 % polyakrylamidovom géle pri konštantnom 

napätí 80 V počas prechodu vzoriek cez koncentračný gél a 100 V počas prechodu vzoriek cez 

separačný gél. Proteíny sme preniesli na nitrocelulózovú membránu mokrým prenosom pri 

konštantnom napätí 60 V počas 3 hodín v chlade. Membrány sme nechali stáť cez noc 

v blokovacom roztoku pri 4 C. Membránu sme potom inkubovali 1 h s primárnou a 1 h so 

sekundárnou protilátkou. Sekundárna protilátka bola konjugovaná s peroxidázou. Proteíny 

sme vizualizovali chemiluminiscenčne a ich hustotu sme merali denzitometricky pomocou 

počítačového programu PhotoCaptMw. 

Stanovenie aktivity antioxidačných enzýmov:

Na stanovenie aktivity superoxiddismutázy (SOD) sme použili komerčne dodávaný set 

(SOD č. 19160, Fluka). Aktivitu SOD sme vyjadrili v ng SOD/mg tkaniva resp. ng SOD/g 

hemoglobínu. Na stanovenie glutatiónperoxidázy (GPx) sme použili komerčne dodávaný set 

(CGP1, Lambda life). Aktivitu GPx sme vyjadrili v jednotkách aktivity U/g hemoglobínu. 

Jedna jednotka GPx (1 U) je také množstvo enzýmu, ktoré premení 1 μmol substrátu za 1 min.

Aktivitu katalázy sme stanovili podľa [6]. Aktivitu  katalázy sme vyjadrili v mkat/g 

hemoglobínu.

Výsledky boli štatisticky vyhodnotené Wilcoxonovým testom a Studentovým t-testom.

Výsledky a diskusia

Pyknogenol a diabetes mellitus:

V mozočku a mozgovej kôre diabetických potkanov sme stanovili hladinu 

exprimovaného proteínu SOD, ako aj aktivitu tohto enzýmu v porovnaní o zdravou kontrolou. 

Zaujímal nás aj vplyv podávania Pyc na tieto parametre.

V mozočku diabetických potkanov sme zaznamenali signifkantne znížené množstvo  

exprimovaného proteínu SOD oproti kontrole (30 %, p = 0.0025).  Po podávaní Pyc sa 

množstvo  exprimovaného proteínu SOD signifikantné zvýšilo (40 %, p = 0.0024) oproti 

hladine u diabetických potkanov, ktorým sa Pyc nepodával (obr. 1). Podobne aktivita SOD 

bola u diabetických potkanov o 37 % znížená oproti kontrole (obr. 2A).  Naše výsledky sú 

v súlade s literatúrou, podľa ktorej pri diabete dochádza ku glykácii SOD, čo má za následok 

zníženie jej aktivity [7, 8]. Po podaní Pyc sme však nezaznamenali vplyv na aktivitu SOD. 

Z našich výsledkov vyplýva, že Pyc stimuluje skôr syntézu SOD ako jej aktivitu.
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Obr. 1: (A) Imunodetekcia SOD v mozočku potkanov. Proteíny boli podelené podľa molekulovej hmotnosti, 
prenesené mokrým prenosom na nitrocelulózovú membránu a inkubované s primárnou a sekundárnou protilátkou 
a následne vizualizované podľa protokolu. (B) Porovnanie expresie SOD v mozočku potkanov. Označenie 
skupín: C – zdravé kontroly, D – neliečení diabetici, DP – diabetici po podaní Pyknogenolu.
* p = 0.0025 D vs. C + p = 0.0024 DP vs. D.

V mozgovej kôre diabetických potkanov sme zaznamenali podobné výsledky. Hladina 

exprimovaného proteínu SOD je znížená o 20 %, čomu zodpovedá aj zníženie aktivity SOD 

o 23 % oproti kontrole (Obr. 2B). Podávanie Pyc signifikantne zvýšilo hladinu 

exprimovaného proteínu SOD o 30 % oproti diabetickým potkanom, ktorým sa Pyc 

nepodával, avšak nemalo významný vplyv na aktivitu enzýmu.

Obr. 2: Výsledky stanovenia aktivity SOD v mozočku (A) a v mozgovej kôre (B) potkanov. Označenie skupín: 
C – zdravé kontroly, D – neliečení diabetici, DP – diabetici po podaní Pyknogenolu.

Pyknogenol a zdraví ľudia:

U 7 zdravých dobrovoľníkov (priemerný vek 44 rokov) sme sledovali vplyv Pyc na 

aktivitu antioxidačných enzýmov erytrocytov (SOD, GPx, KAT).

Po dvojtýždňovom podávaní Pyc sme v hemolyzátoch erytrocytov zaznamenali nárast 

hladiny exprimovaného proteínu SOD o 39,64 % avšak toto zvýšenie nebolo signifikantné. To  

mohlo byť spôsobené malým počtom vzoriek zaradených do štúdie. Aj u ľudí sa nám potvrdil 

pozitívny vplyv Pyc na hladinu proteínu SOD, ale aktivita SOD nebola významne ovplyvnená. 
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Ďalej sme zaznamenali signifikantné zvýšenie aktivity katalázy o 14 % (obr. 3A) 

a glutatiónperoxidázy o 21 % (obr. 3B). Výsledky sú v súlade s literatúrou, podľa ktorej Pyc 

zvyšuje aktivitu antioxidačných enzýmov [9].

Obr. 3: Výsledky stanovenia aktivity katalázy (A) a glutatiónperoxidázy (B) u zdravých ľudí. Dobrovoľníkom 
bola odobratá krv pred podávaním pyknogenolu a po 15 dňoch od začiatku užívania pyknogenolu. * p  0,05

Pyknogenol a Crohnova choroba:

Do štúdie bolo zatiaľ zaradených 9 pacientov, u ktorých sme sledovali vplyv Pyc na 

aktivitu antioxidačných enzýmov erytrocytov (SOD, GPx, KAT).

U všetkých sledovaných enzýmov sme pozorovali mierne zvýšenie aktivity v 5. týždni 

od začiatku podávania Pyc. Aktivita SOD sa zvýšila o 21,9 %, aktivita katalázy o 30,3 % 

a aktivita GPx o 14,8 %.  V 10. týždni od začiatku podávania Pyc sa hodnoty aktivít enzýmov 

vrátili ku pôvodným hodnotám a na tejto úrovni sa udržali aj v 15. týždni od začiatku 

podávania Pyc. Avšak výsledky neboli signifikantné, pravdepodobne kvôli nízkemu počtu 

skúmaných vzoriek.

Záver

Na základe našich výsledkov môžeme urobiť nasledovné závery:

1. Pyknogenol zvyšuje hladinu exprimovaných proteínov SOD, ale nemá vplyv na aktivitu 

SOD v mozočku diabetických potkanov.

2. Pyknogenol zvyšuje hladinu exprimovaných proteínov SOD, ale nemá vplyv na aktivitu 

SOD v mozgovej kôre diabetických potkanov.

3. Pyknogenol zvyšuje syntézu SOD v erytrocytoch ale nemá významný vplyv na aktivitu 

SOD v erytrocytoch zdravých ľudí 

4. Pyknogenol zvyšuje aktivitu katalázy a glutatiónperoxidázy v erytrocytoch zdravých ľudí.
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5. Pyknogenol nemá vplyv na aktivitu antioxidačných enzýmov v pacientov s Crohnovou 

chorobou.

V budúcnosti plánujeme do štúdií zaradiť ďalších dobrovoľníkov a pacientov 

s Crohnovou chorobou ako aj stanoviť markery oxidačného poškodenia lipidov, DNA 

a bielkovín a zistiť vplyv Pyknogenolu na tieto parametre.
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Stanovenie 210Po v minerálnych vodách sorpciou na ZnS(Ag)

Matej Krivošík

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; krivosik_matej@yahoo.com

Úvod a formulácia cieľa
210Po sa prirodzene vyskytuje ako produkt premenového radu 238U . Vyskytuje sa, vo 

veľmi malých množstvách kvôli krátkym dobám polpremien všetkých jeho izotopov, 

v uránovej rude, cigaretovom dyme a takisto v domácnostiach ako premenový produkt 222Rn 

a jeho dcérskych produktov. Prirodzene sa vyskytuje vo vzduchu, vode, biote a tým pádom aj 

v potrave [1], [2]. 210Po sa premieňa predovšetkým α-premenou, emisiou α-častíc [3], ktorých 

dosah v biologickom tkanive je okolo 40-50 μm [4]. V ľudskom organizme sa nachádza 

veľmi malé množstvo 210Po, ktoré zapríčiňuje ožarovanie organizmu alfa radiáciou, avšak 

dávky na tejto úrovni sú dobre tolerované a nezapríčiňujú ochorenia.

Správanie sa 210Po v tele závisí od formy v akej vstupuje do tela. I keď veľké 

množstvo prijatého 210Po rýchlo odchádza exkrementami z tela von, významné množstvo 
210Po, vstupujúce do krvi z gastrointestinálneho traktu, sa koncentruje v slezine, obličkách, 

lymfatických uzlinách, pečeni, kostnej dreni, koži (hlavne vo vlasových folikulách), 

semenníkoch atď. [4], [5], [6]. 210Po je približne 250 000 krát toxickejšie ako kyanovodík. 

LD50 pre 210Po je približne 1 µg na 80 kg osobu, v porovnaní s 250 mg pre kyanovodík [7]. 

Pre jeho vysokú rádiotoxicitu (patrí medzi najrádiotoxickejšie rádioizotopy). Alexander 

Litvinenko bol otráveny 210Po [7]. 210Po má vysokú špecifickú aktivitu, na úrovni 1,66 TBq/g, 

1 g produkuje 166×1012 premien za sekundu, takže na produkciu 1 MBq rádioaktivity by bolo 

potrebných iba 0,6 μg 210Po. 1 mg 210Po emituje toľko α-častíc, ako 5 g 226Ra [8]. Intenzívna 

radiácia miligramového množstva vzorky 210Po rýchlo rozkladá väčšinu organických 

komplexujúcich činidiel a rozpúšťadiel. Kryštálové štruktúry tuhých látok sú rýchlo 

deštruované alebo pozmenené. Práve vysoká špecifická aktivita 210Po je jedným z problémov 

pri práci s ním. 
210Po sa primárne (99,999%) premieňa α-premenou (s energiou častíc 5,304 MeV) na 

stabilné 206Pb. Z tohto dôvodu predstavuje alfa spektrometria najvhodnejšiu (a zároveň 
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najbežnejšiu) metódu stanovenia 210Po. Avšak jeden atóm zo 100 000 sa premieňa α-

premenou (s energiou častíc 4,517 MeV) do excitovaného stavu 206Pb, ktoré sa následne 

deexcituje emisiou γ-fotónu (s energiou 803 keV), čo v závislosti od pozadia detektora 

dovoľuje (alebo nedovoľuje) stanoviť 210Po gama-spektrometricky.

Pri stanovení 210Po sa postupovalo podľa českej technickej normy ČSN 75 7626 Jakost 

vod – Stanovení polonia 210. Cieľom práce bola optimalizácia podmienok sorpcie 210Po z

modelových roztokov a stanovenie objemovej aktivity 210Po v reálnych vzorkách minerálnych 

vôd a vzorkách vody z antimónovej bane (baňa Rúfus) pri obci Poproč (okres Košice vidiek). 

Na sledovanie rádiochemického výťažku sa použil stopovací rádionuklid 210Po (zásobný 

roztok 210Pb s objemovou aktivitou 1 Bq.cm-3, kde 210Pb je v rovnováhe s 210Po), pričom sa 

postupovalo metódou prídavku vnútorného štandardu. 

Materiál a metódy

Do kadičky sa odmeria potrebné množstvo destilovanej vody ku ktorej sa pridá 1 ml  

roztoku 210Pb (av = 1 Bq.ml-1). Počas miešania sa hodnota pH podľa potreby upraví vodným 

roztokom NH4OH alebo HNO3 na pH = 2,0 – 2,2 kvôli potlačeniu sorpcie 210Po na skle 

nádoby. Do kadičky sa následne pridá 350 mg scintilátoru ZnS(Ag). Vzorka sa intenzívne 

mieša magnetickým miešadlom 4 min a následne sa prefiltruje. Filtrát sa premyje 

destilovanou vodou okyslenou HNO3 na pH = 2,0 – 2,2. Filter so vzorkou sa prenesie na 

meraciu misku, vysuší pri teplote 105 °C po dobu 30 min – 1 h. Preparát sa uchováva v tme a 

aktivita sa odmeria v intervale 2 až 5 dní po vysušení (kvôli oneskorenej luminiscencii) na 

prístroji NV 3103 pre meranie celkovej alfa aktivity pomocou scintilačnej sondy 61 PK 413. 

Doba merania je 6000 s.

Výsledky a diskusia

Práca sa delí na dve časti. V prvej časti boli optimalizované podmienky sorpcie 210Po 

na ZnS(Ag) na modelových vzorkách. V druhej časti sa zisťovala objemová aktivita reálnych 

vzoriek minerálnych a podzemných vôd. 

Bola urobená charakterizácia zásobného roztoku 210Pb s objemovou aktivitou 1 

Bq.cm-3 meranom na kvapalinovom scintilačnom spektrometri Hidex 300 SL (Obr.1) a na 

Perkin Ellmer TriCab 2900 TR. Namerané hodnoty objemovej aktivity sú v zhode 

s vypočítanou hodnotou, čím sa overila správnosť zarobeného zásobného roztoku.   
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Obr. 1: Charakterizácia zásobného roztoku 210Pb (Hidex 300 SL)

V prvom kroku bol sledovaný vplyv objemu vzorky na početnosť. Postup prípravy 

vzoriek je zhodný s postupom v kapitole Materiál a metódy pričom sa menil iba objem 

vzoriek v rozsahu 100 – 1500 ml. Zistilo sa, že objem vzorky v rozsahu 100 – 1500 ml nemá 

výrazný vplyv na početnosť impulzov (Obr.2), preto bol zvolený pracovný objem 500 ml.

Obr. 2: Vplyv objemu vzorky na početnosť

Sorpčná metóda podľa českej technickej normy ČSN 75 7626 je určená na stanovenie 

objemovej aktivity 210Po vo vzorkách s veľmi nízkou koncentráciou nerozpustených látok, 

napríklad vo vzorkách podzemných a pitných vôd. Preto sa sledoval vplyv soľnosti vzorky na 

početnosť impulzov (Obr.3). Vzorky sa pripravovali podľa postupu uvedeného v kapitole 

Meranie a postupy pričom sa používal objem vzoriek 500 ml a menilo sa množstvo pridanej 
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soli (NaCl) v rozsahu 0,5 – 5 g. Na Obr.2 je možné vidieť dve línie nameraných hodnôt. 

Rozdiel týchto línií je spôsobený chybou zarobených zásobných roztokov. Z výsledkov 

vyplýva, že soľnosť roztokov v danom rozsahu nemá na sorpciu významný vplyv.

Obr. 3: Vplyv prítomnosti soli (NaCl) na početnosť

Podľa normy ČSN 75 7626 sa má sorpcia 210Po na ZnS(Ag) uskutočňovať v kyslom 

prostredí (pH = 2,0 – 2,2). Z tohto dôvodu sa vplyv pH vzorky vody sledoval v rozmedzí 1 až 

3 (Obr.4). Vzorky sa pripravovali podľa postupu uvedeného v kapitole Meranie a postupy pri 

zvolenom objeme 500 ml a pH, ktoré sa menilo v rozsahu 1 – 3. Z nameraných hodnôt je 

zrejmé, že pH vzorky v rozmedzí 1 až 3 nemá na početnosť impulzov výrazný vplyv. Preto sa 

pH vzorky upravovalo na pH = 2,0 – 2,2 podľa normy. 

Obr. 4: Vplyv pH vzorky na početnosť

Každé meranie vzorky bolo sprevádzané kontrolným meraním etalónu 241Am za 

účelom kontroly správneho fungovania detektora (Obr.5).
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Obr. 5: Etalón 241Am

V rámci optimalizácie metódy boli na filtráciu použité tri typy filtrov: obyčajné 

papierové, filtre zo sklenených vlákien a membránové filtre (Synpor). Pre všetky tri filtre boli 

namerané hodnoty početností veľmi blízke. Avšak kvalita preparátov klesala v poradí 

sklenené filtre, Synpor filtre a papierové filtre. Z dôvodu dostupnosti boli zvolené 

membránové filtre Synpor.

Tab. 1: Reálne vzorky prírodných minerálnych vôd

voda (názov)
soľnosť

[mg.dm-3]
aV (500 ml)

[Bq.dm-3]
aV (1500 ml)

[Bq.dm-3]
R [%]

Mitická 1828,0 < MDA < MDA 60,99
Rajec 326,0 < MDA < MDA -
Korytnica 3110,0 < MDA < MDA -
Ľubovnianka 2374,2 < MDA < MDA -
Čerínska 2039,6 < MDA < MDA 35,55
Budiš 2406,0 < MDA < MDA 32,63
Baldovská 1544,0 < MDA < MDA -
Salvator 2505,0 < MDA < MDA -

aV (500 ml) [Bq.dm-3] - objemová aktivita  vzorky (s objemom 500 ml)
aV (1500 ml) [Bq.dm-3] - objemová aktivita vzorky (s objemom 1500 ml)
R [%] – rádiochemický výťažok 210Po
MDA – minimálna detekovateľná aktivita, MDA = 0,0097 Bq.dm-3
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Záver

Na modelových roztokoch sme optimalizovali podmienky sorpcie 210Po na ZnS(Ag). 

Sledoval sa vplyv objemu vzorky, pH vzorky a vplyv prítomnosti soli (NaCl) vo vzorke na 

sorpciu 210Po. Zistilo sa, že objem vzorky v rozmedzí 100 – 1500 ml, pH vzorky v rozmedzí 

1 – 3 a soľnosť v rozmedzí 0,5 – 5 g/500 ml destilovanej vody nemá výrazný vplyv na sorpciu 
210Po. Na základe týchto výsledkov boli zvolené podmienky pre sorpciu 210Po na ZnS(Ag) 

z reálnych vzoriek minerálnych vôd: objem vzorky 500 ml pri pH = 2,0 – 2,2, čo je v súlade 

s normou ČSN 75 7626 Jakost vod – Stanovení polonia 210. Bola vypočítaná minimálna 

detekovateľná aktivita (MDA) pre 210Po – 0,0097 Bq.dm-3. Objemová aktivita 210Po stanovená 

metódou sorpcie 210Po na ZnS(Ag) bola vo všetkých prípadoch nižšia ako minimálna 

detekovateľná aktivita (Tab.1), čím spĺňajú úroveň najvyššej prípustnej hodnoty objemovej 

aktivity 210Po v prírodných minerálnych vodách 0,5 Bq.dm-3 podľa vyhlášky MZ SR              

č. 528/2007 Z. z.. Nakoľko experiment v súčasnosti ešte nie je ukončený, ďalej sa budú 

stanovovať objemové aktivity 210Po v ďalších minerálnych vodách a vzorkách vody 

z antimónovej bane Rúfus.
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Štúdium adsorpčných procesov na polymetylmetakrylátových čipoch v súvislosti 

s elektroforetickými separáciámi amínov

Pavol Kruk, Marián Masár, Dušan Kaniansky

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko kruk@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Adsorpcia zložiek komplexných biologických či environmentálnych vzoriek na steny 

separačných kanálikov je bežným problémom vyskytujúcim sa u čipov na báze polymérnych 

materiálov. Tieto interakcie zložiek matrice s povrchom čipu spôsobujú zmeny v ich 

migračnom vlastnostiach počas elektroforetickej (CE) separácie. Problémy s adsorpciou sa 

vyskytujú aj v konvenčných CE zariadeniach s natívnymi kapilárami vyrobenými 

z anorganických alebo niektorých polymérnych materiálov. Z tohto dôvodu je potrebné

upravovať vnútorný povrch CE separačného systému, aby sa zabránilo adsorpcii zložiek 

vzorky. Na pasiváciu vnútorného povrchu vzorky sa najčastejšie využívajú dva druhy metód: 

(1) permanentná modifikácia a (2) dynamické pokrývanie vnútorného povrchu separačných 

kanálikov (kapilár).

Permanentná modifikácia povrchu zahŕňa špecifické chemické reakcie permanentných 

modifikátorov s funkčnými skupinami nachádzajúcimi sa na povrchu steny kremenných

separačných kanálikov. Na aktiváciu povrchu pred samotnou chemickou väzbou sa využívajú 

vysoko energetické zdroje ako sú radiácia, plameň, plazma, elektrónový a iónový lúč [1, 2].

Dynamická modifikácia je založená na tom, že látky aktívne pokrývajúce povrch, tzv. 

povrchové modifikátory, sú priamo pridávané do elektrolytu, v ktorom sa uskutočňuje CE 

separácia, resp. môžu byť pridávané iba do dávkovanej vzorky. Povrchové modifikátory sa 

silne adsorbujú na povrch separačného systému (interakcie medzi modifikátorom 

a povrchom). Ako povrchové modifikátory boli použité rôzne druhy amínov, ktoré sa 

vyznačujú schopnosťou prednostne sa adsorbovať na stenu separačného systému, resp. 

prednostne interagovať s funkčnými skupinami nachádzajúcimi sa na stene separačného 

systému [3, 4].
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Cieľom práce bolo štúdium adsorpčných procesov na polymetylmetakrylátových 

(PMMA) čipoch v súvislosti s CE separáciou a stanovením kationicky migrujúcich amínov. 

Ako modelové analyty slúžili alifatické a aromatické amíny rozdielnej hydrofobicity, ktoré 

reprezentovali široké spektrum rutinne stanovovaných látok v rôznych biologických alebo 

environmentálnych vzorkách. Dynamické pokrývanie vnútorného povrchu PMMA čipu bolo 

uprednostnené pred permanentnou modifikáciou vzhľadom k možnosti jej jednoduchšej 

realizácie a to aj napriek tomu, že nevýhodou môže byť čiastočná desorpcia modifikátora

z povrchu.

Metódy výskumu

CE experimenty boli uskutočňované na PMMA čipe so spájanými separačnými 

kanálikmi (CC) a integrovanými vodivostnými senzormi (Merck, Darmstadt, Nemecko). 

Schematické usporiadanie kanálikov a ich rozmery sú uvedené na obr.1.

ZE1
b

S

ZE1a

ZE2

D1

D2

BF

S

W
BE

BE

BE

Obr. 1: Schéma CC PMMA čipu. S = dávkovací kanálik (0,9 μl; 12×0,2-0,5×0,2 mm [dĺžka×šírka×hrúbka]); 
ZE1a = separačná časť prvého kanálika (4,5 μl po CD1; 590,2-0,5×0,2-0,14) s Pt vodivostným senzorom CD1; 
ZE1b = neseparačná časť prvého kanálika (9,8 μl; 600,2-0,5×0,2-0,38); C2 = druhý separačný kanálik (4,3 μl 
po CD2; 560,2-0,50,2-0,14) s Pt vodivostným senzorom CD2; W = odpad.

Separácie boli uskutočňované v hydrodynamicky uzatvorenom separačnom systéme 

s potlačeným elektroosmotickým tokom. Elektroosmotický tok na CC čipe bol eliminovaný 

prídavkom vo vode rozpustného polyméru – metylhydroxyetylcelulózy do roztokom 

elektrolytov, ktoré vypĺňali (separačné) kanáliky na čipe.

Výsledky a diskusia

Skupina 13 alifatických a aromatických amínov o rozdielnej valencii a hydrofobicite 

bola cielene vybraná z dôvodu, aby pokryla rôznorodé vlastnosti zložiek prítomných 

v biologických a environmentálnych matriciach. Zoznam analytov obsiahnutých v modelovej 

zmesi je uvedený v tabuľke č. 1 spolu s ich štruktúrnymi vzorcami.
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Tab. 1: Prehľad alifatických a aromatických amínov.

Názov Skratka Vzorec

ALIFATICKÉ AMÍNY

amoniak (amónny katión) A NH3

izopropylamín IPA NH2

2-metoxyetylamín MEA NH2
O

H3C

4-aminobutánová kyselina ABA
O

O
NH2

butylamín BuA NH2

etanolamín EA HO
NH2

N,N-Diethyletyléndiamín DEEDA
H3C N

NH2

CH3

AROMATICKÉ AMÍNY

4-fluórobenzylamín FBA F
NH2

4-metoxybenzylamín MBA H3CO
NH2

benzylamín BeA
NH2

2-fenyloxyetylamín PEA O NH2

3-aminometylpyridín AMP
N

NH2

3-aminobenzimidazol ABI
N
H

N
NH2

CZE separácie vybranej 13-zložkovej zmesi alifatických a aromatických amínov boli 

uskutočnené v octanovom nosnom elektrolyte s pH = 2,8. Pri výbere nosného elektrolytu sme 

vychádzali z práce [5], v ktorej bol použitý nosný elektrolyt identického zloženia pre

kationické CZE separácie proteínov na PMMA čipe. Elektroforeogram na obr. 2 ukazuje 

veľmi nízke rozlíšenie uvedenej skupiny analytov v použitom nosnom elektrolyte v dôsledku

ich významnej adsorpcie (chvostovanie píkov amínov). Pridaním povrchového modifikátora 

trietyléntetramínu (TETA) do propiónanového nosného elektrolytu (vyššia hydrofobicita ako 
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octan) sme dosiahli potlačenie adsorpcie modelovej zmesi alifatických a aromatických 

amínov, čo je možné vidieť na obr. 3. V propiónanovom nosnom elektrolyte v prítomnosti 

100 µmol/l trietyléntretramínu a 25 mmol/l 18-crown-6-éteru (18-C-6) sme dosiahli separáciu 

12 z 13 študovaných amínov, pričom bola využitá ich rozdielna interakcia s 18-C-6.

Obr. 2: CZE separácia 13 alifatických a aromatických amínov na CC čipe v octanovom nosnom elektrolyte o pH 
= 2,8. Vzorka: (a) 10 % nosný elektrolyt; (b) modelová zmes 13 amínov o koncentráciách: 2 µmol/l DEEDA, 
IPA; 5 µmol/l FBA, MBA, AMP; 10 μmol/l MEA, BeA, ABA, BuA, EA, PEA; 20 μmol/l A, ABI. Hnací prúd 
bol stabilizovaný na 40 μA. Označenie amínov viď tab. 1.

Obr.3: CZEseparácia 13 alifatických a aromatických amínov na CC čipe v propiónanovom nosnom elektrolyte 
v prítomnosti 100 μmol/l TETA. Vzorka: (a) 10 % nosný elektrolyt; (b) modelová zmes 13 amínov 
o koncentráciách: 2 µmol/l DEEDA, IPA; 5 µmol/l FBA, MBA, AMP; 10 μmol/l MEA, BeA, ABA, BuA, EA, 
PEA; 20 μmol/l A, ABI. Hnací prúd bol stabilizovaný na 30 μA.

Obr. 4: CZE separácia 13 alifatických a aromatických amínov na CC čipe v propiónanovom nosnom elektrolyte 
v prítomnosti 100 μmol/l TETA a 25 mmol/l 18-C-6. Vzorka: (a) 10 % nosný elektrolyt; (b) modelová zmes 13 
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amínov o koncentráciách: 2 µmol/l DEEDA, IPA; 5 µmol/l FBA, MBA, AMP; 10 μmol/l MEA, BeA, ABA, 
BuA, EA, PEA; 20 μmol/l A, ABI. Hnací prúd bol stabilizovaný na 30 μA.

Záver

Práca, zameraná na štúdium adsorpčných procesov na PMMA čipe s využitím 

dynamickej modifikácie v súvislosti s CZE separáciou 13 alifatických a aromatických amínov,

poskytla nasledujúce závery:

 aromatické amíny majú vyššiu schopnosť adsorbovať sa na povrch separačného systému 

PMMA čipu v porovnaní s alifatickými amínmi, ktorá narastá so stúpajúcou valenciou 

amínu,

 hydrofobicita nosného iónu (elektrolytu) hrá významnú úlohu pri potlačení adsorpcie 

študovanej skupiny amínov na povrch čipu,

 dynamická modifikácia vnútorného povrchu čipu na báze povrchových modifikátorov 

(TETA) významne potlačila adsorpciu amínov; stupeň potlačenia adsorpcie amínov je 

závislý na koncentrácii modifikátora,

 prídavok 18-C-6 éteru do nosného elektrolytu (obsahujúceho TETA ako supresor 

adsorpcie) podstatne zvýšil CZE rozlíšenie amínov (12 z 13 študovaných amínov).

V blízkej budúcnosti sa dá očakávať širšie analytické uplatnenie dynamického pokrytia

povrchov separačných systémov na báze študovaných modifikátorov povrchov v CE 

analýzach proteínov, peptidov, príp. amínov v biologických alebo environmentálnych 

vzorkách.
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Analýza katiónov vo vodách čipovou elektroforézou

Milan Luc, Dušan Kaniansky, Marián Masár

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; luc@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Na stanovenie alkalických kovov (draslík, sodík), kovov alkalických zemín (horčík, 

vápnik) a amónneho katiónu v rôznych typoch environmentálnych matríc sa v rutinných 

analytických laboratóriách používajú iónová chromatografia (IC) [1], spektrofotometria [2] a 

metódy tzv. „mokrej chémie“. Možnosť súčasného stanovenia všetkých vyššie uvedených 

uvedených katiónov výrazne preferuje IC oproti ostaným analytickým metódam. Avšak pre 

špecifický charakter matríc (pitných) vôd (rozdielne koncentračné pomery jednotlivých 

analytov a iných zložiek), daná metóda vyžaduje použitie vhodnej predúpravnej techniky. 

Naproti tomu metódy kapilárnej elektroforézy (CE) poskytujú rýchle a citlivé analýzy pre 

katióny s minimálnou potrebou predúpravy vzoriek. Táto práca bola orientovaná na 

vypracovanie vhodných elektroforetických (CE) metód pre stanovenie: (1) amoniaku v 

odpadových vodách a (2) amoniaku, vápnika, horčíka, sodíka a draslíka v pitných 

a minerálnych vodách na báze miniaturizovaných systémov (čipov), ktoré by poskytli 

jednoduché, citlivé, lacné a rýchle analýzy nenáročné na predúpravu vzorky.

Materiál a metódy

CE separácie a stanovenia katiónov v rôznych typoch vôd boli realizované na čipe so 

systémom spájania separačných kanálikov („column-coupling“; CC) s implementovanou 

vodivostnou detekciou (obr. 1).

C3 S

C1

C2

D1

D2

BF

S

W

Obr. 1: PMMA čip so systémom spájania separačných kanálikov
C1 = prvý separačný kanálik (4,5 μl D1; 59  0,2-0,5 × 0,2-0,14 [dĺžka × šírka × hrúbka]) s Pt vodivostným 
senzorom D1 (7  0,26  0,14); C2 = druhý separačný kanálik (4,3 μl po D2; 56  0,2-0,5  0,2-0,14) s Pt 
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vodivostným senzorom D2 (7  0,26  0,14); C3 = kanálik naplnený nosným alebo zakončujúcim elektrolytom 
(9,8 μl; 60  0,2-0,5 × 0,2-0,38); S = dávkovací kanálik (0,9 μl; 12 × 0,2-0,5 × 0,2 mm); W = výstup z kanálikov 
do odpadovej nádobky.

Pri optimalizácii separačných podmienok vzhľadom rozdielne koncentračné 

zastúpenie analytov vo vodách (NH4
+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+) sme vychádzali z prác 

Šimuničová a kol. [3] a Zelenský a kol. [4, 5], ktorí na CE rozlíšenie danej skupiny katiónov 

použili komplexačné aditíva na báze crown-éteru a kyseliny vínnej.

Pri stanovení amoniaku v odpadových vodách bola preferovaná zónová elektroforéza 

(ZE) so zakoncentrovaním vzorky elektrickým poľom alebo izotachoforeticky (ITP), keď ITP 

slúžila ako dávkovacia technika pre ZE (ITP-ZE kombinácia na čipe). Pre stanovenie NH4
+, 

Na+, K+, Mg2+ a Ca2+ v pitných vodách sa uprednostnila ZE so zakoncentrovaním vzorky 

elektrickým poľom. Na dosiahnutie reprodukovateľných výsledkov bol v separačnom systéme 

na čipe potlačený hydrodynamický a elektroosmotický tok (prídavok vysokomolekulového 

polyméru do elektrolytu).

Výsledky a diskusia
1. Stanovenie amoniaku v odpadových vodách

ZE separácie na čipe boli uskutočnené v kationickom režime pri nízkom pH nosného 

elektrolytu (pH=2,8). Diferenciácia efektívnych pohyblivostí amoniaku a katiónov prítomných 

vo vodách bola uskutočnená prídavkom dvoch typov selektorov do nosného elektrolytu (NE): 

(i) 18-crown-6-éteru (18-C-6-E) o koncentrácii 10 mmol/l, ktorý retardoval K+ a čiastočne aj 

amoniak a (ii) kyseliny vínnej o koncentrácii 4 mmol/l, ktorá retardovala Ca2+ a Mg2+. 

Optimalizáciou ZE separačných podmienok bolo možné separovať amoniak prítomný v 

modelovej vzorke o koncentrácii 250 µg/l od 50 mg/l Na+, resp. 50 mg/l K+, resp. 40 mg/l 

Ca2+ a 20 mg/l Mg2+.

Ako alternatívu k ZE separáciám so zakoncentrovaním vzorky elektrickým poľom 

(dávkovanie vzorky do zriedeného nosného elektrolytu) boli uskutočnené ITP-ZE separácie, 

pričom ako vodiaci ión (L) bol použitý etyléndiamín (EDA2+) a zakončujúci ión (T) Na+. 

Ostatné katióny migrovali za daných ITP separačných podmienok v zóne zakončujúceho 

elektrolytu.

Za preferovaných ZE a ITP-ZE pracovných podmienok (potlačený hydrodynamický a 

elektroosmotický tok v separačnom systéme na čipe) bola dosiahnutá veľmi dobrá 

opakovateľnosť migračnej rýchlosti analytu (RSD migračného času amoniaku bola do 1,1 %). 

Veľmi dobré opakovateľnosti ZE a ITP-ZE stanovenia amoniaku v modelových a reálnych 
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vzorkách (RSD plôch píkov analytu boli v rozmedzí 0,1-4,3 %) poukazujú na vysokú 

presnosť prezentovaných CE metód.

Koncentračný limit detekcie (cLOD) pre amoniak bol 20 μg/l v ZE separáciách a v 

ITP-ZE bol 2-krát vyšší (40 μg/l) pri použití rovnakého dávkovaného objemu vzorky (900 nl). 

Vzhľadom na maximálne prípustné koncentrácie amoniaku v odpadových vodách (100 μg/l a 

viac podľa triedy vylúhovateľnosti odpadov) [6], boli hodnoty cLOD prezentovaných CE 

metód postačujúce na to, aby boli tieto CE metódy plne aplikovateľné do analytickej praxe.

V ZE a v ITP-ZE bolo analyzovaných 6 vzoriek odpadových vôd, u ktorých bola 

známa koncentrácia amoniaku, stanovená spektrofotometricky podľa normy ISO 7150-1 [2]. 

Na stanovenie amoniaku vo vzorkách odpadových vôd bola použitá metóda externej 

kalibrácie a metóda prídavku štandardu. Výsledky zo ZE a ITP-ZE stanovení sú zhrnuté 

v Tab. 1. Navrhnuté ZE a ITP-ZE metódy stanovenia amoniaku v reálnych vzorkách poskytli 

veľmi dobrú zhodu výsledkov (viď Tab. 1). Veľmi dobrá zhoda ZE a ITP-ZE stanovenia 

amoniaku s výsledkami stanovenia „referenčnou“ spektrofotometrickou metódou poukazuje 

na správnosť výsledkov prezentovaných CE metód. Výťažnosť amoniaku obidvomi metódami 

vo vzorkách odpadových vôd bola cca. 90 %. Predúprava vzoriek spočívala iba vo vhodnom 

riedení a prefiltrovaní vzorky oproti spektrofotometrickej metóde, kde bolo potrebné sledovať 

veľa parametrov, ktoré môžu rušiť stanovenie [2].

ZE separácia ITP-ZE separácia

350 575 800
time (s)

10 mV

R

b

a


4NH

Obr. 2: Elektroforeogramy zo ZE a ITP-ZE stanovenia amoniaku
Separačné podmienky v ZE: zloženie NE: 100 mmol/l HAc, 10 mmol/l 18-C-6-E, 4 mmol/l kys. vínna, 0,1 % 
PEG, pH = 2,8 vzorka: (a) 10 % NE; (b) 20-krát zriedená vzorka č. 2 v 10 % NE; hnací prúd: 25 μA.
Separačné podmienky v ITP-ZE: zloženie LE: 1,25 mmol/l EDA, 3,75 mmol/l HAc, 50 mmol/l 18-C-6-E, 0,1 % 
PEG, pH = 5,4; zloženie TE: 10 mmol/l NaAc, 10 mmol/l HAc, 0,1 % PEG, pH = 4,8; zloženie NE: 50 mmol/l 
HAc, 25 mmol/l 18-C-6-E, 4 mmol/l kys. vínna, 0,1 % PEG, pH = 3,0; vzorka:, (c) 10 % TE; (d) 20-krát 
zriedená vzorka č. 2 v 10 % TE; hnací prúd: v ITP kroku 15 μA, v ZE kroku 25 μA.
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Tab. 1: Stanovenie amoniaku v odpadových vodách na CC čipe
Číslo 

vzorky
Faktor 

zriedenia
Koncentrácia amoniaku [mg/l]

ZE ITP-ZE Spektrofotomet.stanove-
nie (ISO 7150-1)

Externá 
kalibrácia

Prídavok 
štandardu

Externá 
kalibrácia

Prídavok 
štandardu

Externá kalibrácia

1 20 42.6 ± 0.1 43.8 ± 0.2 42.9 ± 0.1 42.0 ± 0.2 42.9 ± 2.1
2 20 46.3 ± 0.3 - 46.6 ± 0.1 - 46.8 ± 2.3
3 4 9.5 ± 0.1 - 8.7 ± 0.3 - 9.2 ± 0.5
4 10 14.1 ± 0.1 - 14.5 ± 0.2 - 14.7 ± 0.7
5 8 12.6 ± 0.2 13.8 ± 0.4 13.3 ± 0.1 13.5 ± 0.3 13.4 ± 0.7
6 10 19.8 ± 0.2 - 20.5 ± 0.1 - 20.6 ± 1.0

2. Stanovenie NH4
+, Na+, K+, Mg2+ a Ca2+ v pitných vodách

ZE separácie uvedenej skupiny katiónov boli uskutočnené v propiónanovom nosnom 

elektrolyte o pH = 3,2 s prídavkom trietyléntetraamínu (TETA) o koncentrácii 10 µmol/l, 

ktorý bol použitý ako povrchový modifikátor separačného systému na čipe [7]. Kompletné 

rozlíšenie študovaných katiónov bolo dosiahnuté prídavkom komplexačného činidla 18-

crown-6-éteru (18-C-6-E) o koncentrácii 35 mmol/l do nosného elektrolytu, ktorý značne 

znížil efektívnu pohyblivosť K+ a čiastočne NH4
+ a Na+.

Tab. 2: Stanovenie katiónov vo vybraných vzorkách pitných vôd
Vzorka Analyt Stanovené ± SD (mg/l) Uvádzané (mg/l) Zrieď. faktor

Vodovodná pitná 
voda

Amoniak < 0,09 - 20
Vápnik 62,66 ± 1,18 - 200
Horčík 11,19 ± 0,37 - 200
Sodík 12,68 ± 0,40 - 200

Draslík 2,51 ± 0,05 - 20

Mítická

Amoniak < 0,33 < 0,05 75
Vápnik 264,25 ± 1,15 262,9 200
Horčík 70,08 ± 0,69 88,5 200
Sodík 29,58 ± 0,31 29,6 75

Draslík 3,08 ± 0,07 2,2 75

Bonaqua

Amoniak < 0,11 < 0,05 25
Vápnik 68,25 ± 0,70 62,1 75
Horčík 38,94 ± 0,64 41,0 75
Sodík 1,58 ± 0,09 2,5 25

Draslík 1,13 ± 0,02 0,6 25

Fatra

Amoniak 25,10 ± 1,15 33,1 200
Vápnik 34,13 ± 2,17 40,88 500
Horčík 34,02 ± 1,62 47,8 500
Sodík 622,02 ± 14,5 690 500

Draslík 14,35 ± 0,63 19,4 200

Toma

Amoniak < 0,07 < 0,05 15
Vápnik 27,27 ± 0,58 35,60 50
Horčík 5,68 ± 0,15 6,40 15
Sodík 1,30 ± 0,07 0,99 15

Draslík 2,02 ± 0,06 1,90 15
SD = štandardná odchýlka
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V optimalizovanom CE separačnom systéme boli uskutočnené série opakovaných 

meraní modelových zmesí na dvoch koncentračných úrovniach analytov (50 a 1000 g/l). Pri 

krátkodobej (1 deň) a ako aj pri dlhodobej opakovateľnosti (5 dní) neprekročili RSD hodnoty 

plôch píkov analytov hranicu 3,8 % a RSD hodnoty migračných časov analytov sa pohybovali 

pod 2,6 %. Pri objeme dávkovanej vzorky 900 nl boli odhadnuté nasledovné detekčné limity 

(LOD): 4,4 g/l pre amoniak, 4,3 g/l pre vápnik, 6,0 g/l pre horčík, 3,0 g/l pre sodík a 6,9 

g/l pre draslík.

Na demonštráciu aplikovateľnosti navrhnutej metódy do analytickej praxe bolo 

analyzovaných 5 vzoriek pitných vôd (viď. Tab. 2). Pred samotnou analýzou sa vzorky 

podrobili predúprave, ktorá spočívala iba v odplynení pomocou ultrazvuku a vhodnom 

zriedení. Výsledky sú zhrnuté v Tab. 2.

Obr. 3: Elektroforeogramy zo ZE stanovenia NH4
+, Na+, K+, Mg2+ a Ca2+ v pitných vodách

Vodovodná voda: (a) 5 % NE; (b) 20-krát zriedená vzorka vodovodnej vody v 5 % NE; (c) 20-krát zriedená
vzorka vodovodnej vody s prídavkom 25 µg/l amoniaku a draslíka v 5% NE. 
Minerálne stolové vody: (a) 75-krát zriedená “Mítická”v 5 % NE; 25-krát zriedená “Bonaqua” v 5 % NE; 200-
krát zriedená “Fatra” v 5 % NE a (d) 15-krát zriedená “Toma natura” v 5 % NE.
Separačné podmienky: zloženie NE: 100 mmol/l kys. propiónová, 35 mmol/l 18-C-6-E, 10 mol/l TETA, 0,1 % 
HEC, pH = 3,2. hnací prúd: 40 A. 

Záver

V prvej časti práce boli vypracované ZE a ITP-ZE metódy stanovenia amoniaku 

v odpadových vodách. Primárnym cieľom bolo dosiahnuť úplne rozlíšenie amoniaku 
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od katiónov bežne prítomných v odpadových vodách. Výsledky analýz reálnych vzoriek 

ukázali veľmi dobrú zhodu s referenčnou spektrofotometrickou metódou.

Druhá časť práce bola venovaná stanoveniu piatich najvýznamnejších kationických 

ukazovateľov kvality pitnej vody. Vo vhodne zvolenom a optimalizovanom separačnom 

systéme bolo dosiahnuté rozlíšenie všetkých piatich analytov na základnú líniu.

Prezentované CE metódy sa vyznačujú: (1) nízkymi cLOD pre jednotlivé analyty; (2) 

veľmi dobrou reprodukovateľnosťou kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov; (3) 

jednoduchou a nenáročnou predúpravou vzoriek spojenou s krátkym časom analýzy.

Poďakovanie

Táto práca bola podporená fi. Merck (Darmstadt, Nemecko), Grantom UK pre 

mladých vedeckých pracovníkov (UK/13/2008) a grantovými agentúrami VEGA (1/3562/06) 

a APVaV (VVCE0070-07).

Zoznam použitej literatúry

[1] ISO Method 14911-1, Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, NH4
+, K+, 

Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, and Ba2+ using ion chromatography - Method for water and 

wastewater, ISO, Geneva, 1998.

[2] ISO 7150-1, Water quality - Determination of ammonium - Part 1: Manual spectrometric 

method, ISO, Geneva, 1984.

[3] Šimuničová E., Kaniansky D., Lokšíková K.(1994): J. Chromatogr. A 665, p.203

[4] Zelenský, Hyberová A. a Kaniansky D.(1997): Chem. Papers 51, p.221

[5] Zelenský, Drončovská M., Zelenská V., Kaniansky D. (1996): 10th International 

Symposium on Capillary Electrophoresis and Isotachophoresis, Zborník príspevkov s. 

109, Praha, 1996

[6] Nariadenie vlády SR č. 606/1992 Z. z.

[7] Corradini D., Cogliandro E., D´Alessandro L., Nicoletti I. (2003): J. Chromatogr. A

1013, p.221

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

898



Syntéza nových 1,2-diaryleténov, potenciálnych molekulových prepínačov

Michal Májek, Jiří Svoboda

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-technologická, Ústav 

organické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6–Dejvice, Česká republika; majekm@vscht.cz

Úvod a formulácia cieľa

Pri hľadaní nových materiálov pre optoelektroniku sa v súčasnosti opúšťajú tradičné 

technológie a pozornosť sa čoraz viac obracia na organické materiály. Jednou zo skupín látok, 

na ktorých sa intenzívne pracuje, sú fotochrómne pamäte. Sú to látky schopné reverzibilného 

prechodu medzi dvoma stabilnými štruktúrami, takže každá molekula môže niesť 1 bit 

informácie. Štruktúra takýchto látok sa môže ďalej upraviť tak, aby sme získali molekulové 

prepínače u ktorých sa pri zmene stavu zmení aj ich ľahko merateľná fyzikálna vlastnosť. 

Skupina 1,2-diaryleténov je veľmi sľubná z hľadiska ich uplatnenia ako molekulové prepínače 

[1]. 

h

h

Obr. 1: Príklad 1,2-diaryleténu ako molekulového prepínača.

Nato, aby takéto látky našli uplatnenie v praxi, je treba splniť najmä nasledovné tri 

podmienky: získať látky ktoré sú dostatočne termicky stabilné, stabilné voči oxidácii 

vzdušným kyslíkom a ich prepínanie je dostatočne rýchle a reverzibilné. 

Nestabilita uzatvorenej formy vyplýva zo skutočnosti, že pri cyklizácii dochádza 

k narušeniu aromaticity systému. Už pri počiatkoch skúmania 1,2-diaryleténov sa 

predpokladalo, že termická stabilita je veľmi závislá od typu aromatického systému 

v molekule - čím je východiskový systém menej stabilizovaný, tým menej je jeho narušenie 

energeticky nevýhodné. Odhady a semiempirické výpočty boli potvrdené v praxi, ako aj 

rigoróznym ab initio prístupom [2, 3]. 

Nestabilita na vzduchu bola spôsobovaná prítomnosťou vodíka v polohe 2 

aromatických jadier. Jeho prítomnosť umožňovala oxidatívnu dehydrogenáciu, ktorá obnovila 
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energeticky výhodnú konjugáciu systému. Vratnosť prepínania sa stanovuje experimentálne 

a nedá sa pre danú štruktúru ľahko predpovedať. 

V elektrooptických zariadeniach sa používa na čítanie informácie väčšinou laser 

s veľkou vlnovou dĺžkou, preto by bolo vhodné vyvinúť prepínač, ktorý má najväčšiu zmenu 

absorbancie práve v tomto regióne. Absorbancia je závislá od schopnosti elektrónovej 

komunikácie cez systém dvojitých väzieb v spojke jadier. Vďaka cyklickému premosteniu je 

systém rigidnejší, čo umožňuje väčšiu komunikáciu a aj posun absorpčných maxím k väčším 

vlnovým dĺžkam [1]. V novšej práci [4] sa konštatuje zaujímavé zistenie – niektoré 1,2-

diaryletény podliehajú cyklizácii/decyklizácii aj elektrochemicky. Táto vlastonsť je 

mimoriadne žiaduca a umožňovala by vznik štruktúr ovládaných elektrickým poľom ako aj 

fotochemicky, čo je v súčasnosti jedna z hlavných úloh materiálovej chémie.

X

SS

X
F

F

F

F

FF

X

SS

X
F

F

F

F

F F

X=O,S

Obr. 2: Syntetizované látky. Označenie derivátov - 1: X=S;  2: X=O.

Cieľom práce je syntéza prepínačov na báze kondenzovaných tricyklických zlúčenín 

(Obr. 2). Stabilitu týchto zlúčenín som si najprv overil teoreticky, potom som pristúpil k ich 

syntéze. Ich vlastnosti budem sledovať v spolupráci s Ústavom fyzikálnej chémie AV ČR. 

Materiál a metódy

Teoretické dáta sa získali pomocou programu Spartan, použitím DFT funkcionálu

B3LYP, s bázou 6-31G*. Všetky použité rozpúšťadlá boli predestilované, suchý éter a THF sa 

pripravili bezprostredne pred použitím destiláciou zo zmesi sodík-benzofenón. Priebeh 

všetkých reakcií sa sledoval pomocou TLC na sklených platničkách s nanesenou vrstvou 

silikagélu Kieselgel GF254 (Merck), s UV detekciou. Syntetizované látky sa prečistili 

chromatografiou a následnou kryštalizáciou. Na potvrdenie štruktúry sa použili NMR spektrá 

namerané na prístroji Varian Gemini 300HC v deuterovanom chloroforme, prípadne DMSO.
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Výsledky a diskusia

Pomocou kvantovochemických výpočtov sa stanovili energie uvažovaných látok 

v základnom stave a energie im zodpovedajúcim katión-radikálom. Energia cyklizácie  bola 

31,16 kJ/mol pre derivát 1 a 29,81 kJ/mol pre derivát 2. Pre katión-radikály je táto energia    

36,72 kJ/mol v respektíve 43,86 kJ/mol. Relatívne malý rozdiel pre nenabité formy 

naznačuje, že sa jedná o tepelne stálu štruktúru, ktorá nebude podliehať samovoľnému 

vypínaniu cyklickej štruktúry. Naopak energetická výhodnosť cyklizácie radikálov znamená, 

že možno očakávať elektrochemické zatváranie systému. 

XH

COOH X

S COOMe

X

S Me

X

S Me

Br
1, 2  

LiAlH4

Br2 BuLi

AlCl3

PCP

3: X=S
4: X=O

5: X=S
6: X=O

7: X=S
8: X=O

 9: X=S
10: X=O

Obr. 3: Návrhová schéma syntéz.

Ester 5 bol syntetizovaný trojstupňovou syntézou z kyseliny tiosalicylovej, ester 6

šesťstupňovou syntézou z kyseliny salicylovej. Oba estery sa následne redukovali alánom 

(generovaným in situ z LAH a AlCl3) na metylderiváty. Tie sa brómovali, pričom bromácia 

derivátu 7 prebieha vo vysokom výťažku do voľnej polohy na tioféne, avšak derivát 8 sa 

nepodarilo nabrómovať pre vznik nedeliteľných zmesí. Bromid 9 sa lítiuje a po reakcii 

s perfluórcyklopenténom (PCP) vzniká prepínač 1. Aj keď sa podarilo úspešne priamo lítiovať 

metylderivát 8 do voľnej polohy na tioféne, reakcie s perfluórcyklopenténom zatiaľ neboli 

úspešné, zrejne pre väčšiu nestabilitu skeletu 8.

Prepínač 1 bol semikvantatívne preskúmaný – pozoroval sa jav prepínania, zmeralo sa 

UV spektrum uzatvorenej aj otvorenej formy. Pomocou NMR experimentu sa zistila vysoká 

termická stabilita derivátu, nakoľko ani po mesiaci nedošlo k zmene pomeru koncentrácií 

otvorenej a uzatvorenej formy v roztoku CDCl3 v tme.
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Záver

Vypočítal som energie cieľových štruktúr a predpovedal na ich základe ich správanie. 

Podarilo sa mi pripraviť molekulový prepínač 1, ktorý vykazuje sľubné vlastnosti, rigorózny 

výskum jeho fotochemických a elektrochemických vlastností zahájim v spolupráci s ÚFCH 

AVČR v najbližšej dobe. Syntetizoval som metylderivát 8, na syntéze prepínača 2 intenzívne 

pracujem.
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Syntéza a vlastnosti nových typov amfifílnych a bolaamfifílnych zlúčenín

obsahujúcich nukleové bázy

Dávid Maliňák, Martin Walko, Jozef Gonda

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, 

Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovensko david.malinak@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Molekulové usporiadanie zapríčinené tvorbou komplementárnych vodíkových väzieb 

sa stáva dôležitou stratégiou pri tvorbe supramolekulových nanoštrutúr. Do skupiny týchto 

nanoštruktúr patria napríklad supramolekulové vlákna, dvojrozmerné monovrstvy a 

supramolekulové polyméry [4]. Päť hlavných nukleových báz adenín, cytozín, guanín, tymín 

a uracil sú súčasťou molekúl, ktoré patria do jednej z prírody najzaujímavejšej a neobvyklej 

triedy biopolymérov. Tieto zlúčeniny sú zaujímavé vďaka množstvu rôznych nekovalentných 

interakcií. Do skupiny týchto nekovalentných interakcií patria elektrostatické sily, hydrofóbny 

efekt, vodíkové väzby, kov-ligand interakcie a tiež π-π interakcie [6].

Vedci našli množstvo príkladov hierarchických samoorganizovaných nanoštruktúr 

vytvorených na základe internukleobázových interakcií, a následne boli študované amfifílne 

a bolaamfifílne zlúčeniny obsahujúce nukleové bázy [5]. Amfifílne zlúčeniny obsahujú veľkú 

polárnu skupinu a jeden alebo dva hydrofóbne reťazce. Polárna skupina môže byť 

reprezentovaná rôznymi funkčnými skupinami, ako napríklad karboxylová kyselina, 

aminokyselina, cukor, fosfátová skupina alebo kvartérny amín. Takéto zlúčeniny sa 

nachádzajú v prírode a sú schopné vo vodných roztokoch vytvárať rôzne agregátne štruktúry, 

a následne hydrogély [1]. Bolaamfifílne zlúčeniny definujeme ako molekuly obsahujúce dve 

alebo viac hydrofilnych skupín navzájom spojených hydrofóbnym reťazcom. U týchto 

zlúčenín sa študuje ich polymorfné správanie vo vode. Ak sú dispergované vo vodnom 

prostredí, pomocou ultrazvukovej vibrácie sa tieto molekuly samoorganizujú do 

monovrstevnatých vezikúl (monovrstevnaté lipidové membrány), ktoré sú stabilné voči 

teplotným alebo iónovým zmenám dlhší čas, a môžu sa použiť ako membránové modely [3].

Izotiokyanáty sú nestále syntetické intermediáty, ktoré sa môžu používať v syntéze

tiokarbamoylových derivátov. Vďaka silnej nukleofilite NCS skupiny tieto heterokumulény 

poskytujú adičné a cykloadičné reakcie, čo sa môže využiť pri príprave tiomočovín 
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a heterocyklických zlúčenín [2]. Tiomočovinové skupiny tvoria vodíkové väzby a niektoré 

zlúčeniny obsahujúce tieto skupiny sa označujú ako organogelátory.

Cieľom tejto práce je syntéza amfifílnych a bolaamfifílnych zlúčenín s naviazanými 

nukleovými bázami a ich využitie ako nových supramolekulových stavebných blokov.

Výsledky a diskusia

1. Syntéza amfifílnych zlúčenín

Syntéza amfifílných zlúčenín je založená na reakcií nukleovej bázy obsahujúcej 

izotiokyanátovú skupinu (1-4) s rôznymi komerčnými amínmi (5-7) (Obr. 1). Pri reakciách sa 

použili tymínové (1,3) a uracilové (2,4) deriváty s dvoj- (1,2) alebo trojuhlíkatým reťazcom 

medzi nukleovou bázou a izotiokyanátovou skupinou. Reakcie prebiehali pri laboratórnej 

teplote v dimetylformamide (DMF). Produkty 8, 9, 10 a 12 s kratším reťazcom sú kryštalické 

látky získané s výťažnosťou >90%. Zlúčeniny 11 a 13 obsahujúce dlhší reťazec sú oleje. 

U pripravených amfifílnych zlúčenín sme študovali ich rozpustnosť v rôznych rozpúšťadlách 

pri rozdielnych teplotách (5 mg zlúčeniny a 1cm-3 rozpúšťadla).
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Obr. 1: Schéma syntézy amfifílnych zlúčenín.
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Produkty neboli rozpustné vo väčšine rozpúšťadiel (voda, etanol, tetrahydrofurán, 

acetonitril, acetón, toluén) a to ani pri zahriatí rozpúšťadlá do bodu varu. Všetky produkty 

boli rozpustné vo vodnom roztoku NaOH (2 M), v chloroforme a vo vode pri zvýšenej 

teplote. Vodné roztoky zlúčenín 8 a 10 mali po ochladení viskóznu konzistenciu. 

2. Syntéza bolaamfifílnych zlúčenín

Bolaamfifílne zlúčeniny sa pripravujú reakciou 1-(2-izotiokyanatoetyl)-tymínu (1) 

s komerčnými diamínmi obsahujúcimi rôzne dĺžky reťazcov (15, 18, 23) (Obr. 2, 3). Reakcie 

sa uskutočnili pri laboratórnej teplote v DMF s dobrou výťažnosťou. Všetky produkty sú 

kryštalické látky. Ako pri amfifílnych zlúčeninách, aj v tomto prípade sme študovali 

rozpustnosť bolaamfifílov v rôznych rozpúšťadlách pri rozdielnych teplotách (5 mg zlúčeniny 

a 1cm-3 rozpúšťadla).
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r.t.
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2

Obr. 2: Schéma syntézy bolaamfifílnych zlúčenín.

Rozpustnosť bolaamfifílov v rôznych rozpúšťadlách je veľmi nízka, porovnateľná 

s amfifílnymi zlúčeninami. Boli však rozpustné vo vodnom roztoku NaOH (2 M) a vo vode 

pri zvýšenej teplote. Vodné roztoky zlúčenín 19 a 20 mali po ochladení viskóznu 

konzistenciu. 

Použili sme aj komerčné diamíny, v ktorých boli dva atómy uhlíka substituované 

kyslíkovými atómami (23) (Obr. 3). U pripravených bolaamfifílnych zlúčenín sme 

predpokladali lepšiu rozpustnosť v použitých rozpúšťadlách. Reakcie sa uskutočnili pri 

laboratórnej teplote v DMF s dobrou výťažnosťou.
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Obr. 3: Schéma syntézy bolaamfifílnych zlúčenín obsahujúcich v nepolárnom reťazci kyslikové atómy.

Zlúčenina (24) bola veľmi dobre rozpustná vo vode pri zvýšenej teplote a vodné 

roztoky mali po ochladení viskóznu konzistenciu. To indikuje, že táto zlúčenina tvorí vo 

vodnom roztoku intramolekulové vodíkové väzby, a teda aj agregátne štruktúry. 

Príslušné agregátne štruktúry vytvárane v roztokoch daných zlúčenín budú študované 

elektronovou mikroskopiou.

Záver

Syntetizovali sme novú skupinu amfifílnych a bolaamfifílnych zlúčenín obsahujúcich 

nukleové bázy. Niektoré zlúčeniny, ktorých roztoky mali po ochladení viskóznu konzistenciu, 

majú schopnosť vytvárať v týchto roztokoch agregátne štruktúry. Je však potrebné ďalšie 

skúmanie týchto zlúčenín. 
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Úvod a formulácia cieľa

Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium závislosti intenzity fluorescencie 

fluorescenčných farbív (kumarínu C522, obr.1, pyronínu G, obr.2) od koncentrácie -, -, a-

cyklodextrínu, a následné vyhodnotenie konštanty stability týchto komplexov použitím 

Benesi-Hildebrandovho vzťahu.

Nemodifikovaným cyklodextrínom α-, β-, γ-, ako aj modifikovaným cyklodextrínom 

sa venuje v poslednom čase zvýšená pozornosť, vzhľadom na ich komplexačné vlastnosti [1, 

2]. Cyklodextríny sú známe, vo vode rozpustné, hostiteľské molekuly, ktoré tvoria stabilné 

supramolekulové komplexy s rôznymi substrátmi s hydrofóbnymi časťami, ktoré veľkosťou 

zodpovedajú kavite cyklodextrínov. Interakcie medzi cyklodextrínmi a substrátmi možno 

študovať rôznymi metódami: spektrofotometricky [3], kalorimetricky [4], NMR 

spektroskopiou [5], termogravimetricky [6], elektrochemicky [7], fluorescenčnou 

spektroskopiou [8], kineticky [9]. Zistilo sa, že interakcie medzi cyklodextrínmi a substrátmi 

sú výsledkom vzájomného pomeru hydrofilných, hydrofóbnych a iónových interakcií. 

Hydrofóbny efekt sa ukázal ako jeden z kľúčových faktorov, ktorý prispieva k relatívne silnej 

interakcii, nekovalentného charakteru, medzi cyklodextrínom a apolárnou zložkou časti 

hosťovskej molekuly. Tvorba supramolekulového komplexu medzi substrátom 

a cyklodextrínom je termodynamicky rovnovážny proces, charakterizovaný rovnovážnou 

konštantou stabilty komplexu. Štúdium týchto rovnováh má veľký význam vo farmácii, kde 

miera uvoľňovania liečiva z asociátu s cyklodextrínom hrá významnú úlohu [10]. 

Cyklodextríny so svojou hydrofóbnou kavitou môžu viazať substrát, zvýšiť rozpustnosť [11], 

chemickú stabilitu [12] a biodostupnosť [13] slabo rozpustných substrátov a zároveň môžu 

redukovať lokálnu koncentráciu voľného substrátu a tým znížiť jeho prípadné nežiadúce 

účinky [14].
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Okrem štúdia host/guest interakcií týchto zlúčenín v roztokoch sa študujú možnosti

prípravy ich organicko-anorganických nanokompozitov na báze vrstevnatých hydrosilikátov 

[15]. Príprava nových materiálov tohto druhu nadobudla významný rozmer predovšetkým 

v posledných desiatich rokoch pre ich možné využitie pri vylepšení vlastností polymérov [16-

19], ale aj pri príprave nových materiálov v ich kombinácii s tekutými kryštálmi [20] či 

polovodivými polymérmi s elektroluminiscenčnými vlastnosťami [18]. Takéto materiály sú 

perspektívne nielen kvôli zlepšeným mechanickým vlastnostiam, nízkej hmotnosti, možnosti 

zlacnenej materiálovej náročnosti, ale v prípade luminiscenčných materiálov môžu poskytnúť 

rozšírenie spektrálnej oblasti v porovnaní s konvenčnými polovodičmi. Aktuálny záujem 

o túto problematiku potvrdzuje aj publikovanie vlastností organicko-anorganických 

nanokompozitov na báze montmorillonitu v časopise Science [19].

Luminiscenciu vykazuje väčšina organických látok (aromatické uhľovodíky, benzén, 

naftalén, antracén, organické farbivá atď.). V týchto látkach je nositeľom charakteristického 

žiarenia molekula. Základné rysy luminiscencie organických látok sa dajú odvodiť 

z energetickej štruktúry daných organických molekúl (obr.3). Ako je známe, základným 

stavom je singlet S0, vyššími elektrónovými stavmi sú predovšetkým vzbudené singletové

stavy (S1, S2, S3, ...). Vyššie vzbudené stavy S2, S3 ... veľmi rýchlo nežiarivo relaxujú do stavu 

S1, pričom k vyžiareniu luminiscenčného fotónu vedie prechod S1  S0. Tento žiarivý 

prechod sa nazýva fluorescencia. Fluorescencia je spinovo povolená, a teda doba tohoto 

prechodu je veľmi krátka (rádovo 10-9 s). Existujú však aj vzbudené tripletové stavy T1, T2, 

T3, ... . Prechod T1  S0, ktorý je taktiež sprevádzaný vyžiarením fotónu, sa nazýva 

fosforescencia. Na rozdiel od fluorescencie je fosforescencia spinovo zakázaná, a teda by 

k nej nemalo dochádzať. V skutočnosti je tento prechod čiastočne povolený, a jeho 

pravdepodobnosť závisí od veľkosti spin-orbitálovej interakcie.

Merania konštánt stability komplexov alebo disociačných konštánt komplexov 

substrát/cyklodextrín sú pomerne dôležité, pretože tieto konštanty sú ukazovateľom zmien 

fyzikálno-chemických vlastností daného substrátu po jeho inklúzii do kavity cyklodextrínu. 

Väčšina metód určujúcich hodnoty týchto konštánt je založených na zmene fyzikálno-

chemických vlastností substrátu v závislosti od koncentrácie cyklodextrínu. V našom prípade 

je sledovanou fyzikálno-chemickou vlastnosťou intenzita fluorescencie.

Tvorba komplexu je ovplyvnená dynamickou rovnováhou :
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Pre konštantu stability komplexu potom platí :
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Pri vyhodnotení konštanty stability pre 1:1 komplex bol použitý Benesi-Hildebrandov 

vzťah [21]:
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kde I a I0 sú intenzity fluorescencie substrátu v prítomnosti a bez prítomnosti cyklodextrínu. 

0
Sc a 0

CDc sú počiatočné koncentrácie substrátu a cyklodextrínu, k je prístrojová konštanta, K je 

konštanta stability komplexu a Q je kvantový výťažok komplexu.

ON O

CF3

CH3

Obr.1: Kumarín C522.         Obr.2: Pyronín G.     Obr.3: Jablonskiho diagram.

Materiál a metódy

Fluorescenčné (emisné) spektrá boli merané na prístroji Fluorolog 3-11 ISA/Jobin 

Yvon-Spex, kumarín C522, pyronín G, -, β-, a -cyklodextrín (Fluka, čistota  99%) boli 

použité bez dodatočnej úpravy.

Výsledky a diskusia

V prípade kumarínu C522 došlo pri zvýšení koncentrácie cyklodextrínu k zvýšeniu 

intenzity fluorescencie (obr.5). Tento trend sa dá vysvetliť nasledovne, po vzniku 

supramolekulového komplexu je substrát z časti, alebo úplne desolvatovaný. Stratou 

hydratačného obalu sa zníži miera nežiarivej relaxácie, čím dochádza k zvýšeniu populácie 

elektrónovo excitovaných stavov, a tým pádom aj k zvýšeniu intenzity fluorescencie. 

V prípade pyronínu G bol trend opačný. Zvýšením koncentrácie cyklodextrínu sa intenzita 

fluorescencie znížila. Tento jav sa dá vysvetliť na základe zvýšenej miery hydratácie tej 

časti molekuly pyronínu G, ktorá je zodpovedná za fluorescenčný prechod. V prvom modely 

predpokladáme, že molekula pyronínu G, silne hydratovaná v okolí N+, sa inkorporuje do 

kavity cyklodextrínu iba z časti (obr.4(b)), pričom časť molekuly mimo kavity je v blízkosti 

O N+N
Cl-
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hydratovaných –OH skupín cyklodextrínu. V druhej hypotéze predpokladáme, že 

k inkorporácii vôbec nedochádza, a teda molekula pyronínu G interaguje iba s vonkajšou 

časťou cyklodextrínu (obr.4(c)).

Obr.4: Supramolekulové komplexy, (a) C522/-CD, (b) pyronín G/-CD (čiastočne inkorporovaný), (c) pyronín 
G/-CD (bez inkorporácie).

Tab.1: Konštanty stability supramolekulových komplexov vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote 25 °C.

Obr.5: Fluorescenčné spektrá kumarínu C522 (4.44 
× 10-7 mol.dm-3) v prostrediach s rôznymi 
koncentráciami β-cyklodextrínu: (a) 0, (b) 1.78 × 
10-4, (c) 3.11 × 10-4, (d) 4.44 × 10-4, (e) 8.89 × 10-4, 
(f) 1.78 × 10-3, (g) 4.44 × 10-3 mol.dm-3                     

Obr.6: Závislosť recipročnej zmeny intenzity 
fluorescencie od recipročnej koncentrácie β-
cyklodextrínu

Komplex
Konštanta stability / dm3

mol-1

C522/-CD 1142 ± 39
C522/-CD 2748 ± 164
C522/-CD 2313 ± 83

Pyronín G/-CD 371 ± 15

(a) (b) (c)
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Záver

Pri výpočte konštanty stability sme vychádzali z parametrov lineárnej regresie (obr.6). 

Použitím Benesi-Hildebrandovho vzťahu [C] boli vypočítané konštanty stability pre 

supramolekulové komplexy vo vodnom prostredí a pri laboratórnej teplote 25 °C (tab. 1).
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Úvod a formulácia cieľa 

Hľadanie nových protirakovinových látok je aktívnou oblasťou výskumu, nakoľko 

existujúce chemoterapeutiká nie sú dostatočne efektívne pri liečbe nádorových ochorení. 

Medzi zlúčeniny, ktoré sú schopné ovplyvniť proces karcinogenézy, patria viaceré prírodné 

látky, u ktorých boli zistené protirakovinové vlastnosti. Jednou zo skupín takýchto prírodných 

látok sú aj fytoalexíny, definované ako nízkomolekulové, antimikróbne zlúčeniny, ktoré sú 

syntetizované a akumulované v rastlinách po infikovaní fytopatogénnymi mikroorganizmami

alebo pôsobením abiotických faktorov [4]. Špecifickú skupinu tvoria indolové fytoalexíny,

napr. brasinín (1), brasitín (2), brasenín A (3), cyklobrasinín (4), (S)-(-)-spirobrasinín (5),

izolované z rastlín čeľade Krížokveté (Obr. 1) [4].

Obr. 1: Vybrané indolové fytoalexíny.

Kapustovité rastliny čeľade Krížokveté (Cruciferae, syn. Brassicaceae) sú pestované 

celosvetovo a tvoria ekonomicky významnú skupinu rastlín. Medzi tieto plodiny patrí 

napríklad brokolica (Brassica oleracea var. botrytis), karfiol (B. oleracea var. italica), kel (B. 
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oleracea var. acephala), reďkovka (Raphanus sativus) a rôzne odrody kapusty (B. oleracea)

[2].

V súčasnosti vzrastá záujem o štúdium syntézy a vlastností bis-indolových zlúčenín, 

nakoľko látky obsahujúce rôznym spôsobom spojené dve indolové jadrá preukazujú 

zaujímavú biologickú aktivitu. Napríklad bis-indolové deriváty sú súčasťou dôležitých 

bioaktívnych metabolitov získaných zo suchozemských alebo morských organizmov. Preto sa 

v literatúre stretávame s veľkým množstvom zaujímavých syntéz týkajúcich sa zlúčenín práve 

tejto skupiny.

Príkladom sú látky izolované z myxomycét. Myxomycéty sú neobyčajná skupina 

primitívnych organizmov, ktoré patria medzi jednu z najnižších tried eukaryotov. V priebehu 

štúdií týkajúcich sa hľadania nových prírodných produktov z myxomycét sa skúmali vzorky z 

Arcyria ferruginea a Tubifera casparyi, z ktorých boli izolované bis-indolové alkaloidy 

dihydroarcyriarubín C (6), arcyriarubín C (7) a arcyriaflavín C (8) (Obr. 2) [3].

Obr. 2: Bis-indolové alkaloidy izolované z myxomycét.

Cieľom tejto práce bolo preštudovať možnosti syntézy bis-indolových analógov 

brasinínu obsahujúcich indolylmetylamínovú skupinu namiesto metylsulfanylovej skupiny a

overiť ich protinádorovú aktivitu.

Materiál a metódy

Teploty topenia boli stanovené na Kofflerovom bloku a sú nekorigované. 1H NMR, 
13C NMR, DEPT, H,H-COSY, NOESY, HSQC, HMBC a NOE spektrá boli namerané na 

spektrometri Varian Mercury Plus 400 MHz. IČ spektrá boli namerané na spektrometri IR-75 

(Zeiss Jena) v chloroforme. Elementárne analýzy boli uskutočnené na prístroji Perkin-Elmer, 

model 2400. Priebeh reakcií sa sledoval tenkovrstvovou chromatografiou na platniach 

Alugram® Sil G/UV254 (Macherey-Nagel) za použitia elučných zmesí: hexán/etylacetát (1:1), 
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hexán/etylacetát (1:2), hexán/etylacetát (3:1), hexán/etylacetát (5:1), hexán/acetón (2:1),

dichlórmetán/metanol (15:1). Škvrny boli detegované UV svetlom (254 nm).

Antiproliferatívna aktivita testovaných zlúčenín bola študovaná pomocou

kolorimetrického MTT testu. Nádorové bunky sa inkubovali v 96-jamkových platničkách 

s testovanými látkami v celkovom objeme 100 l/jamka po dobu 72 hodín pri 37oC v 95% 

atmosfére s 5% CO2. Po inkubácii sa pridalo k bunkám do každej jamky 10 l žltej rozpustnej 

tetrazoliovej soli MTT, ktorá je živými bunkami redukovaná na modrý nerozpustný formazán. 

Po 4-hodinovej inkubácii s MTT sa do každej jamky pridalo 100 l 10% SDS na zastavenie 

reakcie. Na samovoľné rozpustenie vzniknutého formazánu sa platnička inkubovala ďalších 

12 hodín, po ktorých sa farebné zmeny vyhodnotili spektrofotometricky pri 540 nm na ELISA 

reader MRX Dynatech. Namerané hodnoty boli prepočítane na % prežívajúcich buniek 

v porovnaní ku kontrole. Ako kontrola (100%) slúžili bunky, ktoré boli inkubované bez 

prítomnosti študovaných látok. Získané dáta boli prepočítané na IC50.

Výsledky a diskusia

V cieľových zlúčeninách sú dve (indol-3-yl)metylové skupiny spojené cez 

tiomočovinové zoskupenie s rôznymi kombináciami substituentov Boc (terc-butoxykarbonyl) 

a OCH3 na indolových dusíkoch alebo v kombinácii s nesubstituovaným indolovým dusíkom.

Výhodnou metódou prípravy tiomočovín je nukleofilná adícia odpovedajúcich amínov 

na N-substituované indol-3-ylmetylizotiokyanáty [1]. Nakoľko nesubstituovaný (indol-3-

yl)metylizotiokyanát ani (1-metoxyindol-3-yl)metylizotiokyanát nie je možné syntetizovať v

dôsledku ich nestability, použili sme 1-(terc-butoxykarbonyl)indol-3-ylmetylizotiokyanát 

(12), ktorý možno pripraviť ako stabilnú kryštalickú látku reakciou amínu (11) s tiofosgénom.

Amín 9 bol pripravený z komerčne dostupného indol-3-karbaldehydu po jeho premene na 

odpovedajúci oxím a následnej redukcii bórhydridom sodným za katalýzy chloridom niklu v

metanole. Analogicky po zavedení skupiny Boc acyláciou indol-3-karbaldehydu di-(terc-

butyl)dikarbonátom bol pripravený amín 11 [1]. V prípade amínu 10 sa vychádzalo z

komerčne dostupného indolínu, ktorý po oxidácii peroxidom vodíka za katalýzy volframanom 

sodným poskytol 1-hydroxyindol. Jeho metylácia dimetylsulfátom poskytla 1-metoxyindol, 

formyláciou ktorého sa získal 1-metoxyindol-3-karbaldehyd. Premena aldehydu na oxím a

následná redukcia oxímu kyanobórhydridom sodným za katalýzy chloridom titanitým poskytla 

(1-metoxyindol-3-yl)metylamín (10) [5].
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Na získanie tiomočovín 16 a 17 nesubstituovaných na indolovom dusíku bola 

študovaná deprotekcia odpovedajúcich 1-Boc derivátov 14 a 15. Zistilo sa, že kým v kyslom 

prostredí pôsobením trifluóroctovej kyseliny dochádza k rozkladu východiskových látok, 

odstránenie terc-butoxykarbonylovej skupiny možno úspešne uskutočniť v zásaditom 

prostredí účinkom metoxidu sodného v metanole (Obr. 3).

Obr. 3: Schéma syntézy bis-indolylmetyltiomočovín.

Protirakovinová aktivita pripravených zlúčenín (Tabuľka 1.) bola testovaná na 

ľudských nádorových bunkových líniách leukémie (Jurkat, CEM), prsníka (MCF7, MDA), 

krčka maternice (HeLa) a pľúcneho karcinómu (A-549). Najvyššiu aktivitu vykazovala látka 

15 nesúca na oboch indolových dusíkoch skupinu Boc, čo poukazuje na vzrast aktivity so 

stúpajúcou lipofilnosťou. Z hľadiska bunkových línií sa najvyššia aktivita zistila voči 

leukemickým bunkám Jurkat a CEM.

Tab.1: Antiproliferatívna aktivita syntetizovaných zlúčenín.

Zlúčenina R1 R2 Bunková línia, IC50 (µmol × L-1)

13 H Boc Jurkat MCF7 MDA HeLa CEM A-549

14 OCH3 Boc 17.8 23.0 21.4 16.9 19.6 21.4

15 Boc Boc <10 <10 <10 <10 <10 <10

16 H OCH3 <10 46.0 55.0 12.0 26.0 30.0

17 H H 22.0 50.0 36.0 34.0 15.0 35.0
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Záver

Nukleofilnou adíciou 1-substituovaných derivátov indol-3-ylmetylamínu na 1-Boc-

indol-3-ylmetylizotiokyanát boli syntetizované bis-indolové analógy brasinínu obsahujúce 

indolylmetylamínovú skupinu namiesto metylsulfanylovej skupiny. Syntetizované zlúčeniny 

vykazujú in vitro antiproliferatívnu aktivitu voči ľudským nádorovým bunkovým líniám 

leukémie, prsníka, krčka maternice a pľúcneho karcinómu s hodnotami IC50 v oblasti 

mikromolárnych koncentrácií.
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Stanovenie 90Sr kvapalinovou scintilačnou spektrometriou
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Úvod a formulácia cieľa

Stroncium-90 je štiepnym produktom uránu. Je to čistý beta žiarič s energiou Emax = 

0,546 MeV, dobou polpremeny 28,1 roka. Z hľadiska rádiotoxicity sa zaraďuje do skupiny 

veľmi vysoko rádiotoxických rádionuklidov. Premenová schéma 90Sr je:

eeYSr  90
39

90
38

90Sr vyprodukovaný do roku 1962 jadrovými výbuchmi, bol prakticky úplne vynesený 

do horných vrstiev atmosféry. Približne jednu tretinu celkovej aktivity tvoril lokálny spád, 

ktorého aktivita zostala v oceáne, ďalšiu tretinu tvoril atmosferický spád a poslednú tretinu 

troposferický a stratosferický spád. Vplyvom rádioaktívnej premeny klesá celková aktivita 

rýchlosťou 2% za rok od explózie [1].

Rádionuklid 90Sr sa chemicky podobá s vápnikom, je jeho nutričným analógom, čo je 

dôvodom ľahkej pohyblivosti v biologických systémoch. Dokáže nahrádzať vápnik v kostiach 

a v chrupavkách, a následne ožarovať kostnú dreň. Preto predstavuje značné biologické riziko 

pre krvotvorbu.

K človeku sa rádiostroncium dostáva buď priamo požitím kontaminovaných plodín, 

alebo cez pôdu a koreňový systém, napr. cez ďalšie články reťazca (mäso, mlieko, syry, 

vajcia). Mlieko predstavuje relatívne najmenej kontaminovaný prírodný zdroj v ľudskej 

potrave, je však základnou zložkou potravy , a preto sa stáva kvantitatívne najvýdatnejším 

zdrojom stroncia [1].

Pred samotným meraním stroncia je nevyhnutná jeho rádiochemická izolácia. Pre tento 

účel sa historicky používali metódy ako napríklad iónovýmenné, zrážacie a spoluzrážacie a v 

neposlednom rade metódy extrakčné. Často sú však časovo náročné, zložité a produkujú 

množstvo sekundárnych odpadov. Trend vývoja rádiochemických metód stanovenia 90Sr 
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smeruje jednoduchým, rýchlym a selektívnym postupom. Napríklad extrakčná chromatografia 

v posledných rokoch nahrádza tieto metódy separácie rádionuklidov a je vhodná na separáciu 

rádionuklidov v rôznych typoch vzoriek. Kombinuje selektivitu kvapalinovej extrakcie 

a jednoduchosť chromatografickej kolóny. Firma Eichrom napríklad vyvinula Sr-Resin kde 

extrakčný systém tvorí 1 mol.dm-3 4,4´(5´)-di-t-butylcyklohexano18-crown-6 v 1-oktanole 

ukotvený na inertnom chromatografickom nosiči.

Extrakcia na tuhej fáze (z angl. solid phase extraction, skr. SPE) je jednostupňová 

metóda rozdelenia analytu medzi dve nemiešateľné fázy, z ktorých je jedna fáza tuhá. Metóda 

SPE sa používa k odberu a úprave vzoriek najčastejšie v spojení s ďalšími separačnými 

metódami. Firma IBC Advanced Technologies, Inc. sa zaoberá vývojom produktov na základe 

tzv. molekulovej rozpoznávacej technológie (z angl. Molecular Recognition Technology, skr. 

MRT) [2]. Produkty sú komerčne dostupné pod názvami AnaLig®, SuperLig®, MacroLig®. Pre 

separáciu 90Sr je určený produkt AnaLig® Sr-01. V spolupráci IBC, 3M a Argonne National 

Laboratory bola vyvinutá efektívna separačná metóda – komerčne dostupný produkt 

kombinujúci vysokú selektivitu SuperLig® materiálu s EmporeTM membránami firmy 3M -

EmporeTM Sr Rad Disk, ktorý môže byť v podstate považovaný za krátku kolónu. Obsahuje 

stroncium - selektívny crown-éter spojený s SiO2 - "nosníkom", nanesený na matrici z

polytetrafluóretylénu (PTFE) [3, 4]. Matrica predstavuje 10% hmotnosti disku, zvyšných 90% 

hmotnosti tvorí sorbent. PTFE je inertný materiál, ktorý nevplýva na adsorpčnú schopnosť 

sorbentu

Na separáciu 90Sr sme použili tri komerčne dostupné produkty: 3M™Empore™ 

Stroncium Rad Disk, AnaLig® a Sr-Resin. Cieľom práce bolo porovnanie vybraných 

produktov z hľadiska výťažkov stroncia, časovej náročnosti a možnosti viacnásobného 

použitia sorbentov. Na separáciu stroncia sme použili aj dve klasické metódy, a to 

kvapalinovú extrakciu s tributylfosfátom a uhličitanové zrážanie kvôli vylúčeniu interferentov.

V rádiochemických analýzach sme použili modelovú vzorku na sledovanie 

rádiochemického výťažku stroncia pomocou stopovacieho rádionuklidu 85Sr a reálnu vzorku 

podzemnej priesakovej vody z kontrolovaného pásma JE Jaslovské Bohunice.

Materiál a metódy

Vplyv koncentrácie HNO3 na výťažok 90Sr vo svojej práci študoval B. Remenec [5].

Zistil, že chemický výťažok je nezávislý na koncentrácii HNO3 v širokom koncentračnom 

rozsahu, 0,1 – 10 mol.dm-3 HNO3 na rozdiel od Empore disku a Sr-resin. Smith et al. [4] vo 
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svojej práci stanovil optimálne prostredie pre sorpciu stroncia na Empore disk, ktorá bola       

2 - 4 mol.dm-3 HNO3. Výrobca Empore diskov rovnako odporúča vzorku konvertovať do       

2 mol.dm-3 HNO3. Separácie stroncia cez Empore disk sa preto uskutočnili v prostredí 2 

mol·dm-3 HNO3.

AnaLig sa kondicioval 10 ml 1 mol.dm-3 HNO3. Následne sa nanášala vzorka v NO3
-

forme a sorbent sa premyl dvakrát s 1 mol.dm-3 HNO3. Pred elúciou stroncia sa AnaLig 

premyl s 3 ml destil. vody, na zabránenie tvorby zrazenín a s 2 ml elučného činidla na zmenu 

pH AnaLigu. Stroncium sa eluovalo s 15 ml Na4EDTA alebo 15 ml chelatónu-3 (pH = 11) 

Rádiochemický výťažok stroncia sa meral na HPGe detektore (Ortec) pri 514 keV. Objemovú

aktivitu 90Sr sme zistili meraním dcérskeho produktu 90Y, ktorý sme merali kvapalinovou 

scintilačnou spektrometriou (LSC) (Packard Tricarb 2900 TR s programom Quanta Smart).

Výsledky a diskusia

1. Optimalizácia podmienok separácie 90Sr z vôd na modelovej vzorke

V prvom kroku sme porovnali 2 elučné činidlá, chelatón-3 (pH = 11) a Na4EDTA

a vplyv koncentrácie elučného roztoku na desorbciu stroncia z Empore Sr disku a AnaLigu. 

Zistili sme, že je vhodné použitie oboch elučných činidiel a najvyššie výťažky 90Sr sa dosiahli 

pri c(Na4EDTA) = 0,058 mol.dm-3.

V druhom kroku sme porovnali dva spôsoby úpravy vzorky do prostredia                     

2 mol.dm-3 HNO3: (i) reálnu vzorku sme nechali odpariť a odparok sme rozpustili v                

2 mol.dm-3 HNO3; (ii) vhodný objem  reálnej vzorky sme priamo upravili do pH = 2 

koncentrovanou HNO3. Z výsledkov vyplýva, že výťažky stroncia sú porovnateľné pre oba 

spôsoby úpravy vzorky, pričom pri druhom spôsobe odpadá časovo náročný krok odparovania

vzorky.

2. Možnosť viacnásobného použitia 3M™Empore™ Stroncium Rad Disk

3M™Empore™ Stroncium Rad Disk je výrobcom určený na jednu separáciu. Cena 

jedného disku je 50 €, teda aj cena separácie je finančne náročná. Sledovali sme preto 

možnosť viacnásobného použitia na modelových vzorkách, meraním rádiochemického 

výťažku stroncia po separácii na diskoch.
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Tab. 1: Možnosť viacnásobného použitia 3M™Empore™ Stroncium Rad Disk.

vzorka 
č.

CPMB IY
výťažok Sr 

(%)
av Sr 
[Bq/l]

Ux

1 40,963 0,9422 93,03 68,41 11,61
2 41,219 0,9422 91,59 69,98 11,91
3 39,225 0,9422 88,46 68,45 11,74
4 38,244 0,9251 86,54 69,18 11,92
5 40,563 0,9251 90,87 70,53 12,03
6 40,331 0,9251 92,55 68,79 11,69
7 40,725 0,9251 93,51 68,85 11,68
8 37,669 0,9251 87,02 67,63 11,64

Medzi jednotlivými separáciami sa disk premyl 10 ml 0,029 mol.dm-3 Na4EDTA, aby 

sa obmedzil možný záchyt stroncia s predchádzajúcej separácie. Na eluovanie 90Sr sme 

použili 0,058 mol.dm-3 Na4EDTA.

Zistili sme, že ani po ôsmej separácii neklesol výťažok 90Sr pod 87%. Na základe

získaných výsledkov sme overili možnosť viacnásobného použitie Sr Empore disku na 

separáciu rádionuklidu 90Sr, čo sa priaznivo prejaví najmä v cene jednej analýzy.

Rovnakým spôsobom sme na modelovej vzorke overovali možnosť viacnásobného 

použitia AnaLigu; výsledky boli porovnateľné s výsledkami získanými pre Empore Sr Rad 

Disk.

3. Porovnávali sme AnaLig rôznej zrnitosti pre stanovenie 90Sr z reálnej vzorky vody

Tab. 2: AnaLig (60 – 100 mesh).

vzorka 
č.

CPMB IY
výťažok Sr 

[%]
av Sr 

[Bq.dm-3]
Ux

1 363,244 1,0000 99,88 360,25 40,46
2 402,858 1,0000 99,10 403,22 45,33
3 223,942 0,9998 98,72 222,80 25,05

Tab. 3: AnaLig (230 – 425 mesh).

vzorka 
č.

CPMB IY
výťažok Sr 

[%]
av Sr 
[Bq/l]

Ux

1 392,904 1,0000 98,80 394,59 44,35
2 360,642 1,0000 96,34 370,96 41,79
3 383,650 1,0000 97,26 391,20 44,04
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Izatt et al. [6] použili 2 typy SPE materiálu; v prvom prípade bol materiál umiestnený 

v kolónke, v druhom prípade bol vo forme Empore disku. V prípade Empore disku bola 

separácia efektívnejšia, čo autor zdôvodňuje tým, že veľkosť častíc AnaLigu (alebo 

SuperLigu) sa výrazne zredukovala z viac ako 100 μm k menej ako 10 μm pri ich ukotvení na 

Empore disk, čo znamená vyššiu koncentráciu aktívnych miest.

V našej práci sme na základe rádiochemického výťažku porovnali AnaLig s rôznou 

zrnitosťou. Priemerné výťažky pre oba typy AnaLigu boli porovnateľné (tab. 2, 3).

4. Porovnávali sme metódy pre stanovenie 90Sr z reálnej vzorky vody

Tab. 4: Porovnanie metód pre stanovenie 90Sr z reálnej vzorky vody.

Metóda
priemerný výťažok 

90Sr [%]
priemerná av ± 2δ

[Bq.dm-3]
Empore 96,26 377,62 ± 43,19

AnaLig (60-100) 99,23 328,76 ± 36,94
AnaLig (230-425) 97,47 383,95 ± 43,39

Sr-Resin 89,06 319,79 ± 34,44
Extrakcia s TBP 86,75 377,99 ± 25,02

Uhličitanové 
zrážanie

53,96 375,53 ± 45,52

Metódy uvedené v tabuľke č. 4 sme aplikovali na separáciu 90Sr z reálnej vzorky vody. 

Najvyšší priemerný rádiochemický výťažok 90Sr sme dosiahli použitím AnaLigu so zrnitosťou 

60 - 100 mesh.

Porovnanie metód stanovenia 90Sr
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Obr. 1: Porovnanie metód stanovenia 90Sr.
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Záver

Na modelovej vzorke sme optimalizovali podmienky separácie 90Sr na Empore Sr Rad 

Disk z hľadiska použitia elučného činidla a jeho vhodnej koncentrácie. Overili sme možnosť 

viacnásobného použitia Empore Sr Rad disku a AnaLigu. Na reálnej vzorke priesakovej vody

z lokality JE Jaslovské Bohunice sme porovnali použitie sorbentov AnaLigu sledovaním 

rádiochemického výťažku stroncia a objemovanej aktivity 90Sr. Separáciu sme uskutočnili 

piatimi metódami. Použili sme tri komerčne dostupné produkty – Empore Sr Rad Disk, dva 

typy AnaLigu, Sr – resin a dve klasické metódy - kvapalinovú extrakciu s TBP a uhličitanové 

zrážanie. Porovnali sme ich z hľadiska rádiochemického výťažku 90Sr, manipulácie a časovej 

náročnosti. Hlavnou nevýhodou klasických metód je časová náročnosť, použitie 

koncentrovaných kyselín a veľké množstvo odpadov. Manipulácia s komerčne dostupnými 

produktami ( Empore Sr Rad Disk, AnaLig, Sr-resin ) je veľmi jednoduchá, čo je dôležité 

obzvlášť pri práci s rádioaktívnymi vzorkami. Použitie Empore Sr Rad Disku má v porovnaní 

s ostatnými technikami veľkú časovú výhodu. Jedna separácia na Empore Sr Rad Disku trvá 

v priemere 20 min. Zistili sme, že separácia 90Sr na sorbentoch AnaLig Sr, Empore Sr Rad 

Disk je rovnako účinná ako separácia na Sr resin v takých matriciach akou je kontaminovaná 

voda.
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Úvod a formulácia cieľa

Zlúčeniny vanádu, medzi nimi aj peroxidokomplexy, vykazujú biologicky významné 

účinky. V ostatných rokoch, po zistení inzulínmimetických vlastností zlúčenín vanádu, sa 

venuje veľká pozornosť ich syntéze a možnosti nahradenia inzulínu pri liečbe cukrovky. Sú 

to tri skupiny zlúčenín: vanadičnany, komplexy vanádu(IV) a peroxidokomplexy vanádu 

(najmä oxidoperoxidokomplexy s imidazolom, pikolináto- a iminodiacetátoligandom) [1]. 

Niektoré peroxidokomplexy vanádu(V) majú protinádorovú aktivitu [2, 3]. Ďalšia dôležitá 

oblasť výskumu zlúčenín peroxidokomplexov vanádu(V) súvisí so štúdiom enzýmu 

vanádovej haloperoxidázy (VHPO). Enzým, ktorý katalyzuje halogenáciu organických 

substrátov v prítomnosti peroxidu vodíka, bol prvýkrát izolovaný z mikroskopických húb 

(Culvularia inaequalis) a morských rias (Ascophyllum nodosum). Aktívne centrum enzýmu 

obsahuje vanád s O4N donorovým setom. Pretože koordinačná sféra vanádu v aktívnom centre 

prírodnej a peroxidoforme VHPO a koordinačná sféra niektorých peroxidokomplexov 

vanádu(V) sa podobajú, slúžia tieto komplexy aj ako štruktúrne a funkčné modely pre štúdium 

VHPO [4].   

Cieľom práce bolo štúdium produktov interakcie zlúčenín vanádu(V) s vybranými 

amidmi pyridínkarboxylových kyselín a s 1,10-fenantrolínom, tvoriacich sa v reakčnom 

systéme: V2O5–H2O2–H2dipic–amid–H2O–CH3CN (A) (H2dipic = kyselina 2,6-

pyridíndikarboxylová, amid = nikotínamid (nica), pikolínamid (pa)) alebo V2O5–H2O2–

H2dipic–H2O–phen–CH3CN (B) (phen = 1,10-fenantrolín). Štúdium interakcie vanádu(V) 

najmä s amidmi pyridínkarboxylových kyselín (antituberkulotiká) je mimoriadne aktuálne aj 

vzhľadom na možnosť budúceho súbežného použitia komplexov vanádu v liečivách 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

923



(potenciálna perorálna aplikácia pri cukrovke) spolu s amidmi, ktoré sa v medicíne používajú 

ako antituberkulotiká, a na prítomnosť nikotínamidu v základných zložkách biomolekúl 

(NAD).

Materiál a metódy

Pri syntézach boli použité: oxid vanadičný (V2O5), ktorý bol pripravený termickým 

rozkladom NH4VO3 pri teplote 500 ºC, ostatné chemikálie boli čistoty p.a.: peroxid vodíka, 

(w = 0,3), koncentrovaná kyselina chloristá (HClO4), acetonitril (CH3CN) (Slavus), kyselina 

2,6-pyridíndikarboxylová, nikotínamid, pikolínamid (Sigma-Aldrich) a 1,10-fenantrolín 

(Lachema).

Metódy výskumu: infračervené spektrá boli merané v nujolovej suspenzii na FTIR 

spektrofotometri Nicolet Magna 750. RTG štruktúrna analýza bola robená na difraktometri 

Nonius KappaCCD pri 150K (žiarenie MoKα, λ = 0,71073 Å). Znázornenie molekulových 

štruktúr a výpočet dĺžok vodíkových väzieb boli robené pomocou softvérových programov 

ORTEP  a MERCURY.

Analytické postupy: pri stanovení vanádu v peroxidokomplexoch je nutné odstrániť 

peroxidický kyslík, preto bola vzorka najprv vyžíhaná v Pt-tégliku, potom rozpustená v 25 

cm3 3M H3PO4 a doplnená na objem 100 ml destilovanou vodou. Následne bola titrovaná 

štandardizovaným roztokom FeSO4 (c = 0,1 mol/dm3) podľa [5]. Uhlík, vodík a dusík bol 

stanovený pomocou CHN analyzátora Carlo Erba v Laboratóriu elementárnych analýz (CHÚ 

PriF UK).

Výsledky a diskusia

Kryštalizáciou z vodno-acetonitrilových roztokov pri 7 ºC boli zosyntetizované 

a izolované vo forme tmavočervených monokryštálov vhodných pre RTG štruktúrnu analýzu 

tri nové aniónové monoperoxidokomplexy vanádu(V):

Hnica[VO(O2)(dipic)(H2O)] (1) a Hpa[VO(O2)(dipic)(H2O)]·H2O (2) z reakčného systému 

(A) a Hphen[VO(O2)(dipic)(H2O)]·H2O (3) z reakčného systému (B).

Kryštálovú štruktúru komplexov 1-3 tvorí anión [VO(O2)(dipic)(H2O)]− a príslušný 

katión: Hnica v 1, Hpa v 2 a Hphen v 3. Protonizovaný je atóm dusíka aromatického kruhu. 

Koordinačný polyéder okolo atómu vanádu v uvedených komplexoch je deformovaná 

pentagonálna bipyramída. Dve ekvatoriálne polohy sú obsadené atómami kyslíka 

z peroxidoskupiny, ďalšie tri ekvatoriálne polohy obsadzujú donorové atómy tridentátne 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

924



(NOO) viazaného organického ligandu dipic(2-), u ktorého je známych 11 spôsobov

koordinácie na centrálne atómy [6].  Koordinačnú sféru vanádu v dvoch axiálnych  polohách 

bipyramídy dopĺňa oxido- a aqualigand. Molekulová  štruktúra komplexného aniónu v 1-3 je 

identická z hľadiska koordinačného polyédra a spôsobu koordinácie ligandov. Ako príklad je 

na obr. 1 uvedená štruktúra komplexu 3.

Obr. 1: Molekulová štruktúra komplexu Hphen[VO(O2)(dipic)(H2O)]·H2O (3) a vybrané medzijadrové 
vzdialenosti (Å) a mriežkové parametre (Å resp. º ): V1−N1, 2,093; V1−O1, 1,605;  V1−O2, 1,868; V1−O3, 
1,860; V1−O4, 2,276; V1−O18, 2,072; V1−O21, 2,071; a =  8,0852(3); b = 10,4981(3) ; c = 22,3253(9); α = 90; 
β = 94,0321(14) γ = 90; V = 1890,26 Å3; Z = 4; R-faktor = 3,79 %; grupa: P21/C

Obr. 2: Sieť vodíkových väzieb tvorená medzi Hpa katiónom a [VO(O2)(dipic)(H2O)]− aniónom v komplexe (2). 
(Atómy vodíka na aromatickom kruhu boli lokalizované v ideálnych polohách, vzdialenosti kontaktov sú 
uvedené tak, ako boli vypočítané použitými softvérmi).

Pa a phen  sa viažu v doposiaľ vyriešených štruktúrach monoperoxidokomplexov

vanádu(V) ako neutrálne bidentátne NO resp. NN ligandy. Ako vyplýva zo štruktúr 
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komplexov 2-3, v prítomnosti dipikolinátu(2-), ktorý obsadzuje tri koordinačné miesta 

v koordinačnom polyédri, sa pa a phen viažu v protonizovanej forme ako katióny.

Supramolekulová štruktúra komplexov 1-3 je popri elektrostatických interakciách 

medzi komplexnými aniónmi a organickými katiónmi tvorená sieťou vodíkových väzieb: 

O−H···O a N−H···O ale aj „neklasických“ C−H···O väzieb. Na obr. 2 je znázornená táto sieť 

v štruktúre komplexu 2.

Dôležitú úlohu v supramolekulovej štruktúre študovaných komplexov zohrávajú aj 

π−π interakcie medzi pyridínovými kruhmi vždy dvoch identických iónov: dipic-dipic (obr. 3) 

(v 1 a 2), Hnica-Hnica  (v 1), Hpa-Hpa (v 2) a Hphen-Hphen (v 3). 

Obr. 3: π−π interakcie medzi paralelne orientovanými pyridínovými kruhmi dipic ligandov v 1

Záver

Boli zosyntetizované a štruktúrne charakterizované tri nové monoperoxidokomplexy 

vanádu(V): Hnica[VO(O2)(dipic)(H2O)], Hpa[VO(O2)(dipic)(H2O)]·H2O a  

Hphen[VO(O2)(dipic)(H2O)]·H2O. Supramolekulovú architektúru komplexov 1-3 tvoria popri 

klasických vodíkových väzbách aj C–H···O väzby. Ku stabilizácii štruktúry komplexov 

prispievajú π−π interakcie medzi pyridínovými kruhmi dipic(2-), Hnica, Hpa a Hphen iónov.
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Úvod a cíl práce

Cílem této práce bylo připravit sloučeniny, které by vykazovaly antimykobakteriální 

aktivitu a mohly tak představovat nová potenciální antituberkulotika. Lze říci, že v současné 

době dochází ke zvýšení výskytu onemocnění tuberkulózou v rozvinutých zemích. Velký 

problém představují zejména multirezistentní kmeny, jejichž léčba je obtížná a i přes tuto 

léčbu onemocnění končí často smrtí. Hledání nových antituberkulotik je jedním z hlavních 

směrů naší fakulty již od roku 1972. Naše cesta vede k hledání nových antituberkulotik 

s mechanismem účinku odlišným od běžných léčiv (např. inhibice dvoukomponentárního 

systému bakterií). Cílem bylo přípravit sérii nových N-(4-alkylphenyl)salicylamidů, 3-(4-

alkylphenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dionů a adekvátních 3-(4-alkylphenyl)-4-thioxo-

2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-onů  a 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithionů. 

Jako alkyl byl použit ethyl, sek-butyl a butyl. U těchto sloučenin bylo cílem zjistit jejich 

biologickou aktivitu. Toto hodnocení zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní 

referenční laboratoř pro M. kansasii. K provedení in vitro testů jsou používány sbírkové 

kmeny M. tuberculosis, M. avium, M. kansasii a také kmeny izolované klinicky. K posouzení 

biologického účinku se stanovuje minimální inhibiční koncentrace (MIC).

Materiál a použité metody

V rámci našeho výzkumu byly připraveny nejpve N-(4-alkylphenyl)salicylamidy, u 

těchto sloučenin byla v dalším kroku provedena cyklizace za vzniku 3-(4-alkylphenyl)-2H-

1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dionů, které byly dále taveny se sulfidem fosforečným za vzniku 3-

(4-alkylphenyl)-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-onů a 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-
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benzoxazine-2,4(3H)-dithionů, které byly rozděleny pomocí sloupcové chromatografie.

Postup přípravy zkoumaných látek vyjadřuje následující schéma (Obr. 1).
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Obr. 1: Schéma přípravy zkoumaných látek.

N-(4-alkylphenyl)salicylamidy 1, 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-

diony 2, 3-(4-alkylphenyl)-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-ony 3 a 3-(4-alkylphenyl)-2H-

1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithiony 4. Jako alkyl byl použit ethyl, sek-butyl a butyl.

Výsledky a diskuse

Připravené sloučeniny byly charakterizovány pomocí NMR a IR spektroskopie. 

U všech byla provedena elementární analýza. Vibrace karbonylu v IR spektrech se u N-(4-

alkylphenyl)salicylamidů pohybuje v rozmezí 1621 až 1629 cm-1. Dvě absorpční maxima 

karbonylových skupin v rozmezí 1770 až 1776 cm-1 a 1703 až 1705 cm-1 jsou charakteristická 

pro 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-diony. Vibrace karbonylu u 3-(4-

alkylphenyl)-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-onů se objevuje v rozmezí 1756 - 1771 cm-

1. 

U připravených sloučenin byla testována antimykobakteriální aktivita proti kmenům 

Mycobacterium tuberculosis, M. avium a dvěma kmenům M. kansasii. Výsledky jsou shrnuty 

v následujících tabulkách.
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Tab. 1: Minimální inhibiční aktivita N-(4-alkylphenyl)salicylamidů.

R1 R2
M. tuberculosis

My 331/ 88
M. avium

My 330/ 88
M. kansasii
My 235/ 80

M. kansasii
6 509/ 96

1a 5-Br ethyl 16/32 62.5/62.5 16/62.5 32/62.5

1b 5-Cl ethyl 8/8 n/n 8/8 16/16

1c 4-Cl ethyl 8/8 16/16 8/16 16/16

1d 5-Br sek-butyl 4/8 16/16 16/16 16/16

1e 5-Cl sek-butyl 8/8 8/8 16/16 16/16

1f 5-Cl butyl 4/4 4/8 8/8 8/8

INH 1/1 >250/>250 >250/>250 8/8

Tab. 2: Minimální inhibiční aktivita 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dionů, 3-(4-alkylphenyl)-4-
thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-onů a 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithionů.

Compounds
                              MIC(μmol/l)

Incubation time 14d/21d

R1 R2 Y X
M. tuberculosis

My 331/ 88
M. avium
My 330/ 88

M. kansasii
My 235/ 80

M. kansasii
6 509/ 96

2a 6-Br ethyl O O 8/8 32/32 8/16 16/16

2b 6-Cl ethyl O O 8/16 16/32 16/16 16/16

2c 7-Cl ethyl O O 8/8 8/16 16/16 16/16

2d 6-Br sek-butyl O O 4/8 16/32 8/8 8/16

2e 6-Cl sek-butyl O O 4/8 32/32 16/16 16/16

2f 6-Cl butyl O O 16/16 16/16 8/8 8/16

3a 6-Br ethyl S O 0.5/0.5 32/32 8/16 4/8

3b 6-Cl ethyl S O 0.5/0.5 16/16 8/8 4/5

3c 7-Cl ethyl S O 0.5/0.5 8/8 8/8 8/8

3d 6-Br sek-butyl S O 0.25/0.5 16/32 4/8 2/4

3e 6-Cl sek-butyl S O 0.5/1 32/322 8/8 4/8

3f 6-Cl butyl S O 1 / 2 8/16 8/16 4/4

4a 6-Br ethyl S S 1 / 2 62.5/62.5 8/16 4/8

4b 6-Cl ethyl S S 0.5/0.5 8/16 8/8 4/6

4c 7-Cl ethyl S S 0.5/0.5 4/8 8/16 8/16

4d 6-Br sek-butyl S S 1/2 32/32 4/8 2/4

4e 6-Cl sek-butyl S S 1/2 16/32 8/16 4/8

4f 6-Cl butyl S S 2/4 8/16 8/8 8/8

INH 1/1 >250/>250 >250/>250 8/8

Všechny připravené sloučeniny vykazovaly aktivitu vůči testovaným kmenům. 

U studovaných látek bylo zjištěno, že záměna oxo skupiny za skupinu thioxo vede ke zvýšení 
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účinku. Toto zvýšení vyjadřuje obrázek 2 a obrázek 3. Deriváty se sek-butylem jsou více 

aktivní než deriváty s butylem.

Obr. 2: Grafické vyjádření zvýšení antimykobakteriální aktivity proti  M. tuberculosis (doba inkubace 14dní) 
záměnou karbonylového kyslíku za síru. a) N-(4-alkylphenyl)salicylamidy, b) 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-
benzoxazine-2,4(3H)-diony, c) 3-(4-alkylphenyl)-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-ony, d) 3-(4-alkylphenyl)-
2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithiony.

Obr. 3: Grafické vyjádření zvýšení antimykobakteriální aktivity proti  M. tuberculosis (doba inkubace 21 dní) 
záměnou karbonylového kyslíku za síru. a) N-(4-alkylphenyl)salicylamidy, b) 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-
benzoxazine-2,4(3H)-diony, c) 3-(4-alkylphenyl)-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-ony, d) 3-(4-alkylphenyl)-
2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithiony.

Závěr

Byla syntetizována série nových  N-(4-alkylphenyl)salicylamidů, 3-(4-alkylphenyl)-

2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dionů a adekvátních 3-(4-alkylphenyl)-4-thioxo-2H-1,3-
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benzoxazine-2(3H)-onů a 3-(4-alkylphenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithionů. Jako alkyl 

byl použit ethyl, sek-butyl a butyl.

Připravené sloučeniny vykazovaly in vitro aktivitu proti Mycobacterium tuberculosis, 

M. kansasii (dva kmeny) a M. avium. U studovaných látek bylo zjištěno, že náhrada oxo 

skupiny za thioxo skupinu vede ke zvýšení biologické aktivity. Deriváty se sek-butylem jsou 

více aktivní než deriváty s butylem. Lze také říci, že většina 3-(4-alkylphenyl)-4-thioxo-2H-

1,3-benzoxazine-2(3H)-onů je více aktivní než dnes používaná léčiva (jako standard byl 

zvolen INH – hydrazid kyseliny isonikotinové). Velkým přínosem těchto látek je také to, že 

mechanismus jejich účinku je pravděpodobně odlišný od mechanismu účinku v současné době 

používaných léčiv.

Jako nejvíce účinná se ukázala sloučenina označená v tabulce 3d, kde alkylem je sek-

butyl. V současné době na základě těchto výsledků pracujeme na syntéze dalších derivátů 

s rozvětvenými alkyly, například derivátů s isopropylem. Některé z nich jsou již připraveny 

a budou v nejbližší době odeslány k biologickému testování.

Poděkování

Projekt je částí výzkumného projektu Ministerstva školství a mládeže ČR, No. 

MSM0021620822.
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Úvod a formulácia cieľa

Enantioméry racemických zmesí majú často rozdielne biologické vlastnosti. Na ich 

separáciu sa preto používajú rôzne stereoselektívne separačné metódy. V oblasti chirálnych 

separácií je preferovanou metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) pre 

veľkú variabilitu stacionárnych a mobilných fáz.

Medzi najčastejšie používané chirálne stacionárne fázy patria makrocyklické

antibiotiká (teikoplanin, vankomycin, ristocetin A, avoparcin, atď.), ktoré vďaka svojej 

komple-mentárnej enantioselektivite umožňujú separáciu širokej škály chirálnych zlúčenín.

V ich zložitej priestorovej štruktúre sú prítomné rôzne ionizovateľné funkčné skupiny, viaceré 

chirálne centrá, inkluzívne dutiny, fenylové jadrá, pyranóza, furanóza, časti sacharidov,

akceptorové a donorové vodíkové väzby a i. skupiny. Predpokladá sa, že dôležitou súčasťou 

štruktúry je aglykón, ktorý svojimi morfologickými vlastnosťami výrazne ovplyvňuje 

enantioselektivitu separácie v príslušných modoch mobilnej fázy. Obľúbenou je chirálna

stacionárna fáza s teikoplaninom, ktorá je komerčne dostupná pod označením Chirobiotic T.

Prvýkrát ju na separáciu použil Armstrong v roku 1994 [1].

Fytoalexíny sú nízkomolekulové sekundárne metabolity produkované rastlinami 

čeľade Cruciferae na rôzne formy stresu, ako aj proti mikrobiologickým útokom a chorobám

[2]. Viac ako 30 indolových fytoalexínov bolo izolovaných z krížokvetých rastlín repky 

olejnej, brokolice, čínskej kapusty, horčice, kelu, karfiolu, kapusty, japonskej reďkovky

a repy [3]. Tieto zlúčeniny sú predmetom veľkého záujmu pre ich antibakteriálne, 

antitumorové a chemopreventívne vlastnosti [2]. Syntéza nových analógov fytoalexínov je 

zameraná na získanie zlúčenín s presne definovanou biologickou aktivitou, ktorá priamo 

súvisí s odpovedajúcou štruktúrou stereoizomérov. V tejto súvislosti zohrávajú metódy 

chirálnej chromatografie významnú úlohu pri separácii, určení optickej čistoty, ako aj

stanovení enantiomérneho prebytku  príslušných izomérov.
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V predloženej práci bola na separáciu niektorých aminoanalógov indolového 

fytoalexínu 1-metoxyspirobrassinol metyléteru (Obr. 1) metódou HPLC použitá stacionárna 

fáza s teikoplaninom. Súčasne bola študovaná enantioselektivita separácie.

Obr. 1: Štruktúra 1-metoxyspirobrasinol metyléteru.

Materiál a metódy

Na chromatografickú analýzu bol použitý kvapalinový chromatograf zložený z HPLC 

pumpy (model 802C, Gilson, Francúzsko), dávkovacieho ventilu (7725i, Rheodyne, USA), 

dávkovacej slučky s objemom 20 µl, chromatografickej kolóny (Chirobiotic T, 250 x 4.6 mm, 

5 μm, Astec, USA), UV/VIS detektora s voliteľnou vlnovou dĺžkou (LC 75, Perkin-Elmer, 

USA), vyhodnocovacieho HPLC zariadenia Data Master (model 621, Gilson, Francúzsko) a 

integrátora Epson (model FX-500, Seiko, Japonsko). Detekcia sa uskutočnila pri vlnovej 

dĺžke 240 nm. Prietok mobilnej fázy bol 0.6 ml/min. Racemáty fytoalexínov: trans/cis-(1-

metoxy)-2-(3,4-dichlórfenylamino)-2‘-(metylsulfanyl)-spiro{indolín-3,5‘[4‘,5‘]-dihydrotiazol 

(1,2) a trans/cis-(1-metoxy)-2-(4-metylfenylamino)-2‘-(metylsulfanyl)spiro-{indolín-3,5‘-

[4‘,5‘]-dihydrotiazol} (3,4) boli syntetizované na Katedre organickej chémie PF UPJŠ v 

Košiciach. Roztoky analytov s koncentráciou 0.05 mg/ml boli pripravené v 2–propanole. V 

práci boli použité organické rozpúšťadlá a chemikálie s čistotou HPLC a p.a.

Výsledky a diskusia

Na priamu separáciu racemátov biologicky aktívnych aminoanalógov indolového 

fytoalexínu bola použitá chirálna stacionárna fáza s makrocyklickým antibiotikom 

teikoplaninom (Chirobiotic T). Separácia fytoalexínov bola študovaná v mode normálnych 

fáz, reverzných fáz a v mode polárnej organickej fázy. V jednotlivých chromatografických 

modoch sa uplatňujú odlišné typ interakcií, ktoré sú podmienené zložením mobilnej fázy

a umožňujú tak rôznu enantioselektivitu chromatografického systému.

Zistilo sa, že pre chirálne rozlíšenie študovanej skupiny analytov je najúčinnejším 

systém normálnych fáz. V mode reverzných fáz a polárnej organickej fázy nebola  

pozorovaná žiadna enantioseparácia. 

N

OCH3

S

N SCH3

OCH3

H
*

*
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Retencia, enantioselektivita a rozlíšenie sú v mode normálnych fáz ovplyvnené pomerom 

nepolárnej a polárnej zložky binárnej mobilnej fázy. Pre výber optimálnych podmienok 

chirálnej separácie analyzovaných zlúčenín bol preto študovaný vplyv typu a koncentrácie 

polárnej zložky mobilnej fázy na retenciu, enantioselektivitu a rozlíšenie.

Obr. 2: HPLC chromatogram zlúčeniny 1 v mobilnej fáze hexán–2-propanol, 0.6 ml/min, UV 240 nm.

Najlepšie chirálne rozlíšenie (RS>1) v systéme normálnych fáz bolo dosiahnuté          

s mobilnou fázou n-hexán–2-propanol (98:2, v/v) pre trans-aminoanalógy študovaných 

fytoalexínov 1 a 3 (Obr. 2). Za rovnakých podmienok však nebola zaznamenaná          

chirálna separácia pre cis-aminoanalógy indolového fytoalexínu. Na základe získaných 

výsledkov možno tvrdiť, že štruktúra a najmä stérické faktory sú príčinou rozdielnych 

interakčných mechanizmov študovanej skupiny fytoalexínov. 

Záver

Chirálna stacionárna fáza s makrocyklickým antibiotikom teikoplaninom bola použitá 

na separáciu racemických zmesí biologicky aktívnych analytov – aminoanalógov idolového 

fytoalexínu 1–metoxyspirobrassinol  metyléteru  metódou HPLC.

Zistilo sa, že štruktúra analyzovaných zlúčenín má výrazný vplyv na chirálne 

rozlíšenie.
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Štúdium povrchových vlastností kalixarén-dopamínového senzora použitím akustickej 

metódy

Alexandra Poturnayová1, Maja Šnejdárková1, Pavel Lhoták2, Karolína Flídrová2, 

Michal Himl2, Tibor Hianik3

1Slovenská akadémia vied, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Moyzesova 61, 900 28 

Ivánka pri Dunaji, Slovensko; alexandrapoturnayova@gmail.com
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3Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra 

jadrovej fyziky a biofyziky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko

Úvod a formulácia cieľa

Dopamín je jedným z najvýznamnejších katecholamínov patriaci do skupiny 

dráždivých chemických neurotransmitterov a zohráva dôležitú úlohu v centrálnej nervovej 

sústave, metabolizme ľadvín a hormonálnom systéme [1]. Taktiež hrá významnú úlohu 

v dopingu. Detekcia dopamínu má dôležitý význam pre vyšetrenie fyziologických funkcií 

a diagnostiku nervových ochorení vyplývajúcich z abnormálneho metabolizmu dopamínu ako 

je epilepsia, starecká demencia, Parkinsonova choroba a HIV infekcia [2,3]. Koncentrácia 

dopamínu sa mení od 0,163 nM v krvi do 384 – 2360 v moči a v extracelulárnych tekutinách 

od 0,01 – 1 µM [4]. Preto je veľmi dôležité vyvinúť citlivú metódu na stanovenie dopamínu.

V súčasnosti sa dopamín stanovuje elektrochemickými metódami ako sú napr. 

spektrofotometria [5], vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) [6] a iónová 

chromatografia [7].

Biosenzorom na báze umelých receptorov sa venuje v súčasnosti značná pozornosť 

a ukazujú sa ako alternatívna metóda na stanovenie dopamínu. Na detekciu dopamínu sme 

použili kremenné mikrováhy (quartz crystal microbalance QCM) v priečnom strižnom móde

(transverse share mode TSM) prostredníctvom, ktorej sledujeme zmeny dynamického odporu

Rm ako funkcie času a koncentrácie dopamínu. 

Ako chemicky citlivé rozhranie sme testovali supramolekulárne štruktúry 25,26,27,28-

tetra(11-tio-1-oxyundekán)kalix[4]arény (CalLHO1). Kalixarény sú štruktúry, ktorých názov 
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je odvodený od gréckeho slova καλνξ – kalich, čo symbolizuje ich tvar [9] a vytvárajú

komplexy s katiónmi, aniónmi a neutrálnymi molekulami.

Dôležitým krokom pri vývoji kalixarén-dopamínového senzora na detekciu dopamínu 

je naviazanie kalixarénu na aktívny povrch senzora, aby sa zabezpečila jeho stabilná väzba 

a umožnil sa vznik a prenos signálu. V súčasnosti sa používajú hladké povrchy ušľachtilých 

kovov, napr. zlata a platiny. Takýto povrch možno modifikovať cieleným rozhraním: priamou 

kovalentnou väzbou modifikovaného alkylového reťazca kalixarénu na kovový povrch (v 

našom prípade tiolovou skupinou zakončený alkylový reťazec kalixarénu.

Naviazanie tiolom modifikovaného kalixarénu na zlatý povrch QCM elektródy sa 

uskutočňuje samovoľne, po jeho nanesení. Mechanizmus tvorby zlato-tiolová monovrstva 

bola intenzívne študovaná a predpokladá sa oxidácia tiolov na povrchu zlata tvoriace 

povrchovo-viazané tioláty[8]:

Au + RSH → Au–SR + ½  H2

Cieľom našich experimentov bolo sledovanie interakcie CalLHO1 s dopamínom 

pomocou QCM metódy v TSM režime.

Materiál a metódy

Použité chemikálie

Na prípravu vodných roztokov bola použitá deionizovaná voda (R > 15 MΩ, ELIX5, 

Millipore, El Paso, USA). Všetky použité chemikálie boli čistoty p.a. (Sigma, USA):

chloroform (CHCl3, 99%, M = 119,38 g/mol), etanol (C2H6O, 99,47%, M = 46,07 g/mol), 

metanol (CH3OH, 99,8%, M = 32,04 g/mol), acetón (C3H6O, 99,5%, M = 58,08 g/mol), 

sodium dodecyl sulfát (SDS, 99%, M = 288,38 g/mol), dopamín hydrochlorid (DOPA, M = 

189,64 g/mol).

Fosfátový tlmivý roztok McIIvaine pH = 5 bol pripravený štandardným spôsobom. Na 

jeho prípravu sa použili chemikálie čistoty p.a. (Slavus, Slovensko): hydrogénfosforečnan 

disodný dodekahydrát (Na2HPO4.12H2O, 98%, M = 358,14 g/mol) a kyselina citrónová 

(C6H8O7.H2O, 99,8%, M = 210,14 g/mol).

Na tvorbu monovrstvy na zlatom podklade bol použitý 1-dodekántiol (DDT, 98%, M = 

202,4 g/mol) čistoty p.a. (Sigma, USA) a 25,26,27,28-tetra(11-tio-1-oxyundekán)kalix[4]arén 

(CalLHO1, M = 1169,95 g/mol, pripravený na Ústave organickej chémie VŠCHT v Prahe, 

Česká republika).
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Príprava zlatých elektród 

V elektrochemických experimentoch prebiehajú všetky významné reakcie na povrchu

pracovnej elektródy. Zároveň sa tieto elektródy používajú ako podklady pre imobilizáciu 

molekúl a atómov študovaných látok. Pre prípravu biosenzora sme použili AT-rez 

kremenného kryštálu so základnou frekvenciou 8 MHz (CH Instruments, USA), pokrytý na 

obidvoch stranách s tenkou zlatou vrstvou, ktoré slúžia ako elektródy (pracovná plocha 0.2 

cm2). Ich povrch bol použitý na chemickú modifikáciu a tvoril podklad pre vývoj chemicky 

citlivého rozhrania. Kritickým bodom pred interakciou zlatého povrchu s chemickými 

zlúčeninami je jeho čistota. Zlatý povrch sme čistili v ultrazvuku nasledovne: kryštál bol 

ponorený 1. do SDS na 30 minút, 2. do destilovanej vody na 15 minút, 3.do acetónu na 5 

minút, 4. do etanolu na 5 minút a 5. do metanolu na 5 minút. Po prečistení bol kryštál premytý 

etanolom, vysušený dusíkom a vložený do prietokovej kyvety. Dynamický odpor Rm sme 

merali vektorovým sieťovým analyzátorom 8712ES (Agilent Technology, USA).

Konštrukcia biosenzora

Biosenzor bez použitia kalixarénu

Schopnosť alkántiolov vytvárať samousporiadané vrstvy na pevnom podklade (zlate) je 

atraktívna najmä z hľadiska tvorby chemicky citlivých rozhraní pri vývoji biosenzorov.

Chemicky citlivé rozhranie bolo v prípade tiolovej vrstvy na zlatom podklade tvorené 1–

dodekántiolom (DDT). Zlatý kryštál bol ponorený do 0,1 mM DDT na 20 hodín pri 

laboratórnej teplote. Potom bol kryštál premytý etanolom, vysušený dusíkom a vložený do 

prietokovej kyvety.

Biosenzor s použitím kalixarénu

Na tvorbu samousporiadanej vrstvy na zlatom povrchu bol použitý 1 mM CalLHO1 alebo

zmes 1mM CalLHO1 a 0,1mM DDT. DDT bol použitý na vyplnenie medzier medzi 

naviazaným kalixarénom a zlatým povrchom. Tvorba monovrstvy na zlatom kryštáli sa 

uskutočnila pri laboratórnej teplote. Zlatý kryštál sa vložil do CalLHO1 (rozpusteného 

v zmesi chloroform:etanol, v pomere 1:4) alebo do zmesi CalLHO1 a DDT na 20 hodín..

Potom bol kryštál premytý etanolom, vysušený dusíkom a vložený do prietokovej kyvety.

Výsledky a diskusia

V našich experimentoch sme sa sústredili na sledovanie interakcie dopamínu 

s kalixarénovou vrstvou QCM kryštálu. Pretože sa jedná o interakciu nízkomolekulovej látky 
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predpokladali sme zmenu v dynamickom odpore, ktorá je úmerná zmene koncentrácie 

analytu. Táto zmena je dôsledkom trenia medzi biovrstvou a pretekajúcim tlmivým roztokom, 

čo sa odzrkadľuje v zmenách rezonančnej šírky, ΔГ, ktorá je úmerná zmenám Rm podľa 

nasledovného vzťahu:

ΔГ = 8K2C0f0
2ΔRm/π

kde C0 je elektrická kapacita TSM prístroja, f0 je základná rezonančná frekvencia, K2

je elektrochemický koeficient kremíka (K2 = 7,74.10-3).
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Obr.1: Kinetické zmeny dynamického odporu po pridaní dopamínu na povrch senzora s imobilizovaným 1 mM 
DDT. Prídavky dopamínu a tlmivého roztoku sú naznačené šípkami.

Nato, aby sme mohli zistiť interakciu dopamínu s kalixarénovými kavitami, 

porovnávali sme tri rôzne povrchy QCM senzora. Prvý povrch senzora bol vytvorený z 1 mM 

DDT, ktorý by mohol v prípade kalixarénových povrchov vyplniť voľné miesta na zlatom 

kryštáli. Na Obr.1 sú ukázané kinetické zmeny Rm po pridaní dopamínu v koncentračnom 

rozsahu 0 - 264 nM. Ako môžeme pozorovať prídavok dopamínu neovplyvnil priebeh 

kinetických zmien Rm. Predpokladáme, že nenastala žiadna interakcia dopamínu 

s monovrstvou DDT na povrchu senzora.
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roztoku sú naznačené šípkami.

Druhý povrch senzora bol vytvorený zo zmesi 1 mM CalLHO1 a po 2,5 hod. inkubácii 

bol pridaný 0,1 mM DDT. Reprezentatívne zmeny Rm ako funkcia dopamínovej koncentrácie

(0.0528 – 264 nM) sú znázornené na obr.2. Z grafu vyplýva, že Rm sa postupne zvyšuje 

s rastúcou koncentráciou dopamínu, pričom nasýtenie povrchu senzora dopamínom nastáva 

pri koncentrácii dopamínu 52,8 nM. Tretí povrch senzora bol vytvorený z 1 mM CalLHO1,

ktorého zmeny v Rm sú znázornené na obr.3.
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Obr.3: Graf zmien dynamického odporu ako funkcia koncentrácie dopamínu na rôznych povrchoch: 1. povrch 
senzora pokrytý s 1 mM DDT, 2. povrch senzora pokrytý 1mM CalLHO1, 3 . povrch senzora pokrytý zmesou 
1mM CalLHO1 + 0,1 mM DDT.

Z grafu vyplýva, že zmena Rm závisí od povrchových vlastností QCM kryštálu ponad 

ktorý preteká cieľový analyt. Pri senzore, ktorého povrch tvorí zmes CalLHO + DDT možno 

pozorovať rastúcu zmenu Rm, čo môže indikovať zvýšený príspevok šmykovej viskozity. Na 

druhej strane zníženie Rm môžeme sledovať na povrchu senzora zloženého z CalLHO1.
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Senzor vytvorený z monovrstvy DDT nevykazuje významné zmeny v Rm. Detekčný limit 

dopamínu je 0,0528 nM.

Záver

V tejto práci demonštrujeme, že samousporiadaná vrstva kalixarénu alebo zmes 

kalixarénu a DDT je vhodná pre prípravu biosenzora pre detekciu ľudského dopamínu 

s detekčným limitom 0,0528 nM.
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Analýza porfyrínov metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na obrátených 

fázach s využitím monolitovej kolóny

Janka Ráczová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; raczova.janka@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Analýza porfyrínov zohráva dôležitú úlohu v oblasti analytickej chémie. V posledných 

10 rokoch stúpol záujem o porfyríny ako také najmä v analytickej chémii ale nielen v nej. V 

súčasnosti mnohé vedecko-výskumné pracoviská vo svete majú o ne zvýšený záujem, najmä 

z dôvodu ich využitia nielen pri diagnostike porfyrických chorôb (porfýrií), ale ich analýza je 

zaujímavá aj z pohľadu možnej kontaminácie životného prostredia fekáliami a taktiež 

z pohľadu rozlíšenia jednotlivých druhov ropy podľa náleziska.

Pred samotnou analýzou porfyrínov vo vzorkách biologického charakteru metódou vy-

sokoúčinnej kvapalinovej chromatografie musí tento typ vzorky prejsť predúpravou. Je to naj-

mä z dôvodu, že vzorky biologického charakteru sú známe ako najzložitejšie biologické matri-

ce, pretože obsahujú veľký počet zlúčenín rôznych druhov, veľa nizkomolekulových zlúčenín 

rôznej hydrofóbnosti a taktiež aj makromolekuly [1-5]. Proteíny (ako sú albumín, lipoproteí-

ny.....) a ďalšie potenciálne interferenty (imunoglobulíny) majú rozdielne fyzikálne a chemické 

charakteristiky a sú prítomné v matriciach na vysokých úrovniach a teda bez predúpravy vzor-

ky, zameranej na ich odstránenie, by mohli rušiť detekciu porfyrínov. Na predúpravu sa 

využívajú rôzne postupy od zrážania proteínov, cez LLE, SPE, centrifugáciu, dialýzu, filtráciu 

až po mikrodialýzu alebo SPME 6-13, závisí iba od konkrétnej osoby, ktorý postup si vyberie 

a ktorý jej najviac vyhovuje.

Z dostupnej literatúry vyplýva, že najčastejšie analyzované sú porfyríny v ľudskom ma-

teriáli (moč, krv, stolica), práve z dôvodu diagnostiky porfyrických chorôb, pričom ak sa tieto 

choroby nesprávne diagnostikujú, môžu mať pre človeka fatálne následky. Vďaka špecifickým 

vlastnostiam porfyrínov, ktoré vyplývajú a súvisia s ich chemickou štruktúrou sú vhodnými 

kandidátmi na to, aby sme si ich vybrali na štúdium na ultrastopovej koncentračnej úrovni 

v rôznych typoch matríc pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie.
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Z literárneho prehľadu vyplýva, že prvé zreteľné pokusy o aplikáciu RP-HPLC systé-

mov na priamu analýzu porfyrínov v klinických vzorkách sa datujú od rokov 1979-1982 [14-

19], kedy ešte ale neboli rozlíšené polohové izoméry uroporfyrínu a koproporfyrínu. Prvé rozlí-

šenie polohových izomérov sa podarilo až Limovi a kol. [20], ktorý používali ako mobilnú fázu 

1mol/l octan amónny (pH 5,16) pričom využívali izokratickú elúciu. Táto metóda sa stala 

s malými obmenami najviac využívanou na priamu analýzu porfyrínov. Pre potlačenie tvorby 

metaloporfyrínov vytváraných v mobilnej fáze z porfyrínov vzorky a nečistôt iónov kovov v 

tlmivom roztoku Lim a kolektív doporučovali pridať 10 mmol/l EDTA ku octanovému tlmi-

vému roztoku. V neskorších prácach rôznych autorov využívajúcich tento fázový systém sa 

však nevedno prečo od pridávania EDTA upustilo. Božek a kol. [3] študovali vplyv zámeny 

2000 mmol/l octanu amónneho (pH 5,47) za 100 mmol/l citrónan amónny (pH 5,47), ktorý 

poskytuje vyššiu komplexačnú kapacitu pre katióny kovov. Táto práca bola zároveň prvou, 

ktorá pre rýchlu a vysokoproduktívnu analýzu porfyrínov v moči v trvaní pod 3,5 minúty vyu-

žívala monolitové C18 kolóny. Vďaka tomuto štúdiu sa zistilo, že najvhodnejšia oblasť pH na 

separáciu polohových izomérov porfyrínov pri použití citrónanu amónneho je v rozmedzí 5,67-

5,70. Napriek tomu, v niektorých laboratóriach sa stále využíva Limov systém [20], dokonca  

tiež v kombinácii s monolitovými kolónami C18 [21].

Keďže Lim a kol. [20] začali do mobilnej fázy (1000 mmol/l octan amónny) pridávať 

EDTA pre potlačenie metaloporfyrínov vytváraných z nečistôt v tlmivom roztoku, je logickou 

otázkou: „Prečo nepoužívať priamo EDTA ako pH tlmiacu zložku mobilnej fázy, ktorá má 

lepšie komplexotvorné vlastnosti ako kyselina citrónová?“ Pri výbere EDTA ako pH tlmiacej 

zložky mobilnej fázy je dôležité nájsť kompromisnú hodnotu pH medzi potrebami analýzy 

a dlhodobou stabilitou monolitových kolón (< 7,5).

Pri hodnotách pH na úrovniach okolo pH 6,5 dochádza ku separácii polohových izo-

mérov porfyrínov s vysokými hodnotami rozlíšenia. Táto hodnota pH bola akceptovaná ako 

kompromis medzi potrebami analýzy a dlhodobou stabilitou monolitových kolón (< 7,5).

V súčasnosti najpoužívanejšia chromatografická technika, RP-HPLC dosiahla 

v oblasti analýzy porfyrínov najväčšie využitie.

Dosiahnuté výsledky naznačujú, že navrhnutá metóda je vysoko spoľahlivá na analýzu 

porfyrínov vo vzorkách biologického charakteru nielen v širokom koncentračnom rozsahu, ale 

aj na stopových až ultrastopových koncentračných úrovniach.  

V našom experimente sme študovali možnosti využitia kyseliny etyléndiaminotetraoc-

tovej (EDTA) ako pH tlmiacej zložky mobilnej fázy v analýze porfyrínov metódou kvapali-

novej chromatografie s obrátenými fázami. V pokusoch sme testovali okrem EDTA (50 
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mmol/l, pH=5,886) aj ďalšie pH tlmiace zložky mobilnej fázy ako sú fosforečnan amónny (50 

mmol/l, pH=5,7) a citrónan amónny (50 mmol/l, pH=5,7). Cieľom experimentov bolo porov-

nanie separácie porfyrínov za jednotlivých podmienok a výber najvhodnejšej zložky mobilnej 

fázy a najvhodnejších podmienok na separáciu porfyrínov na stopových až ultrastopových 

koncentračných úrovniach.

Materiál a metódy

1.Príprava vzoriek a roztokov

1.1 Porfyríny

Zásobné roztoky porfyrínov (CalBiochem, San Diego, CA, USA a (Stream Products, 

USA) boli pripravené 24-hodinovou hydrolýzou príslušných metylesterov rozpustených 

v acetonitrile, v 6 mol/l HCl a uskladnené v chlade a tme. Pracovný štandard sme pripravili 10-

násobným riedením zásobných roztokov v ACN do 6 mol/l HCl a po úplnej hydrolý-

ze dotitrovaním 6 mol.l-1 roztokom NaOH na pH okolo 3.

Koncentrácie porfyrínov sú uvedené v Tab. 1. Z tohto pracovného štandardu boli ná-

sledným riedením pripravené kalibračné roztoky. Koncentrácie porfyrínov sú v Tab. 2.

Tab. 1: Koncentrácie jednotlivých porfyrínov v zásobnom roztoku pracovného štandardu.

Tab. 2: Koncentrácie jednotlivých kalibračných roztokov.

UI 

[g/l]

UIII  

[g/l]

CI  [g/l] CIII [g/l]

1000x riedený 0,199 0,15 0,147 0,161

100x riedený 1,992 1,5 1,472 1,608

   50x riedený 3,984 3,0 2,944 3,216

   20x riedený 9,96 7,5 7,36 8,04

   10x riedený 19,92 15 14,72 16,08

1.2 Mobilné fázy

Vodnú zložku mobilnej fázy tvorí tlmivý roztok kyseliny citrónovej – citrónan amónny, 

(alebo EDTA, alebo fosforečnan amónny) ktorý sme pripravili navážením 21,014 g kyseliny 

citrónovej (alebo 11,5 g fosforečnanu, alebo 29,224 g EDTA) a jej (jeho) následným rozpuste-

UI UIII CI CIII

c [g/l] 199,2 150 147,2 160,8
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ním v 2 l vody, dotitrovaním na pH = 5,70 amoniakom, s prídavkom 1,0 obj.% MeOH (alebo 

acetonitrilu).

Výsledky a diskusia

Rozhodli sme sa otestovať alternatívne mobilné fázy, (fosforečnan amónny 50 mmol/l, 

pH=5,7) a (EDTA 50 mmol/l, pH=5,886) a porovnať ich s citrónanom amónnym (50 mmol/l, 

pH=5,7). Túto skutočnosť sme otestovali analyzovaním štandardnej zmesi porfyrínov (obr.č. 1). 

Obr. 1: Chromatografický záznam zo separácie zmesi porfyrínových štandardov v A) 50 mmol/l fosforečnane 
amónnom, v B) 50 mmol/l EDTA a v C) 50 mmol/l citrónane amónnom. Podmienky rovnaké ako pri obr. č. 13, 
len pri každom meraní iná MF. Tvar gradientu A je zobrazený na obrázku.. (Podmienky HPLC delenia: fluorimet-
rická detekcia (ex=405 nm a em= 620 nm; t=35°C; prietok 2 ml/min). gradientová elúcia, priebeh gradientu je 
vyobrazený na obrázku. Koncentračné úrovne jednotlivých štandardov porfyrínov boli 1,4-1,992g/l.

Z vyššie zobrazeného chromatografického záznamu vyplýva, že 50 mmol/l EDTA 

s pH=5,886 rovnako ako 50 mmol/l citrónan amónny s pH=5,7 sú vhodné na separáciu ploho-

vých izomérov porfyrínov za daných podmienok, pretože separujú porfyríny blízko nulovej 

línie, ale ako môžeme vidieť fosforečnan amónny za daných podmienok nie je vhodný na sepa-

ráciu polohových izomérov porfyrínov, pretože dochádza ku štiepeniu píkov, pravdepodobne 

kvôli problémom s rozpustnosťou pri pH 5,7 v blízkosti povrchu sorbentu a vyššiemu obsahu 

metanolu v mobilnej fáze. Dôsledkom boli aj pozorované problémy s tlakom na kolóne, ktorý 

sa čiastočne upravil po premytí kolóny vodou – zároveň to však viedlo ku degradácii kolóny 
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a poklesu účinnosti. Preto za daných podmienok môžeme uvažovať na separáciu porfyrínov 

citrónan amónny a EDTA. Avšak pri použití citrónanu amónneho ako pH tlmiacej zložky mo-

bilnekj fázy sa objavuje viac nečistôt ako pri použití EDTA. Toto je základný faktor, ktorý nás 

presvedčil, aby sme vyskúšali použiť mobilnú fázu obsahujúcu EDTA namiesto mobilnej fázy 

obsahujúcej citrónan amónny.

EDTA je potenciálne výhodnejšia aj z hľadiska toho, že na rozdiel od kyseliny citróno-

vej nie je pripravovaná biotechnologicky, ale je väčšinou pripravovaná z 1,2-diaminoetánu 

(etyléndiamínu), formaldehydu, vody a kyanidu sodného. Týmto vznikne tetra sodná soľ, ktorá 

môže byť prevedená na kyslé formy okyslením. Ďalšou z veľkých výhod sú jej pK hodnoty od 

2,0-11,014, vďaka ktorým je EDTA použiteľná v širokom rozmedzí pH a zvlášť pri hodnotách 

pH od 5,5 do 6,5 kde dochádza k separácii polohových izomérov porfyrínov a preto sa ako pH 

tlmiaca zložka mobilnej fázy ukázala EDTA ako vhodnejšia.

Záver

Po prevedení všetkých vyššie uvedených pokusov sme zistili, že kyselina citrónová je 

v poriadku, pokiaľ Labconco voda, ktorá sa používa na prípravu roztokov a mobilnej fázy, je 

úplne sterilná (sterilizovaná ultrafiltráciou a fotolýzou), čo v prípade použitej vody pre HPLC 

zjavne nebolo dodržané. 

Pri práci s kyselinou citrónovou, sme sa stretli s problémom výskytu látok v pozadí, so 

zvýšeným plesnením mobilnej fázy, vznikom zákalov a podobne. Toto bolo spôsobené, ako 

bolo neskôr preukázané vplyvom bakteriálnej kontaminácie Labconco vody. Ďalším dôvodom 

by mohlo byť aj to, že kyselina citrónová je produkovaná biotechnologicky, čo môže byť tiež 

zdrojom rôznych kontaminantnov. Z našich skúseností a tiež z nameraných výsledkov sme zis-

tili, že použitím takejto vody, dochádza k zvýšeniu píkov látok eluujúcich najmä v oblasti kop-

roporfyrínu I a koproporfyrínu III. Na to aby k tomuto nedochádzalo je potrebné sterilnejšie 

prostredie na analýzu a taktiež aj úplne sterilnú Labconco vodu. Keďže my takéto prostredie 

a takúto vodu nemáme, museli  sme alternatívne uvažovať o zmene mobilnej fázy na takú, kto-

rá nie je produkovaná biotechnologicky a ktorá má chelátotvorné vlastnosti. Z dôvodov opísa-

ných vyššie sme zistili, že fosforečnan amónny ani citrónan amónny nie sú úplne vhodné. Vy-

brali sme si teda EDTA a rozhodli sme sa študovať ju ako pH tlmiacu zložku  a ako zložku 

poskytujúcu ligandy pre konkurenčné viazanie kovov prítomných či už v matriciach alebo 

v systéme.

Zaujímavosťou bolo to, že mobilná fáza, ktorá bola pripravená z EDTA, nesplesnivela 

za rovnaké obdobie ako kyselina citrónová a to aj napriek tomu, že bola pripravená z tej istej 
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ultračistej vody (Katedra analytickej chémie PriF UK, Bratislava) ako mobilná fáza pripravená 

z kyseliny citrónovej. Toto bol posledný dôkaz, ktorý nás presvedčil, že v našom prostredí je 

použitie EDTA ako zložky mobilnej fázy na separáciu polohových izomérov porfyrínov na 

stopových úrovniach vhodnejšie než použitie kyseliny citrónovej. 
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Úvod a formulácia cieľa

Salicylátomeďnaté komplexy predstavujú objekt intenzívneho štúdia z pohľadu 

podmienok prípravy, ako aj ich rozličných vlastností. O špecifické salicylátomeďnaté 

komplexy je záujem v oblasti katalýzy, supramolekulovej chémie a kryštálového inžinierstva, 

i v oblasti medicínskej chémie. Samotná kyselina salicylová patrí k známym antipyretikám, 

analgetikám a protizápalovým liečivám a má využitie v dermatológii a kozmetike [1, 3]. Je 

známe, že viacero meďnatých komplexov má väčšiu biologickú aktivitu, ako samotné ligandy, 

pričom sa výrazne môže znížiť ich toxicita. Príkladom je meďnatý komplex 3,5-

dimetylpyrazolu, ktorý ukázal vyššiu antimikrobiálnu aktivitu (testovanú na Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli a Candida albicans), ako 3,5-dimetylpyrazol [2]. 

Spomínané vlastnosti látok sú popri zložení podmienené aj štruktúrnym usporiadaním 

svojich stavebných častíc. V prípade koordinačných zlúčenín sú spôsobené najmä zložením 

a priestorovým usporiadaním koordinačnej sféry centrálneho atómu, ako aj vzájomným 

usporiadaním molekúl v priestore, často podmieneným systémom intramolekulových, 

respektíve intermolekulových vodíkových väzieb. 

V tomto duchu je cieľom tejto práce na základe štúdia prípravy a vlastností meďnatých 

komplexov kyseliny 5-metoxy a 5-bromosalicylovej poukázať na špecifickú oblasť vlastností 

látok súvisiacu s možnosťami tvorby vodíkových väzieb.

Materiál a metódy

EPR spektrá práškových vzoriek sa merali na spektrofotometri BRUKER ER 200E-

SRC v X-pásme pri laboratórnej teplote. Röntgenoštruktúrne údaje boli získane na 

difraktometri Siemens P4. Štruktúry sa riešili s použitím programu SHELX-83, vypresnili
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programom SHELXS-97 a analyzovali štruktúry programom SHELXS-97. Zobrazenie 

štruktúr sa realizovalo programom Mercury. 

Magnetické merania práškových vzoriek boli robené v teplotnom rozsahu 1,8-

300 K pri použití magnetického poľa 0,5 T na magnetometri Quantum Design SQUID (typ 

MPMS-XL5) na Wroclawskej Univerzite v Poľsku.

Syntéza komplexu:

{[Cu2(5-MeOSal)4(H2O)4]0,8[Cu2(5-MeOSal)4(EtOH)2(H2O)2]0,2}∙0,2H2O (1)

Do roztoku octanu meďnatého vo vodno-etanolovom (1:1) roztoku sa za stáleho 

miešania sa pridala kyselina 5-metoxysalicylová (mol. pomer 1:2), vzniknutý roztok sa miešal

do ustálenia pozorovateľných vlastností produktu. Číry roztok sa nechal voľne kryštalizovať 

na vzduchu, získané kryštály vhodné na RTG analýzu sa odseparovali a usušili na vzduchu. 

[Cu2(5-Brsal)4(H2O)4]∙2(5-BrsalH)∙1,5(H2O)∙(CH3OH) (2)

Do vodného roztoku octanu meďnatého (0,1M) sa za stáleho miešania pridal 4-

pyridylkarbinol a metanol a kyselina 5-bromosalicylová v mólovom pomere 1:0,5:2 (octan 

meďnatý: 4-pyridylkarbinol : kyselina 5-bromosalicylová). Vzniknutý roztok sa miešal do 

ustálenia pozorovateľných vlastností produktu. Vylúčená zelená zrazenina sa odfiltrovala cez 

fritu, premyla metanolom a nechala sa voľne sušiť na vzduchu, matečný lúh sa nechal 

kryštalizovať. Získané kryštály vhodné na RTG analýzu sa odseparovali a usušili na vzduchu. 

Výsledky a diskusia

V komplexoch 1 a 2 (Obr. 1 a 2), sú meďnaté ióny v štvorcovopyramidálnom 

obklopení, pričom v ekvatoriálnej rovine sa nachádzajú dva atómy kyslíka z molekúl vody, 

jeden karboxylátový kyslík z monodentátne viazaného terminálneho salicylátového aniónu 

a kyslík karboxylovej skupiny z mostikujúceho salicylátového aniónu. 

Obr. 1: Molekulová štruktúra [Cu(5-MeOsal)2(H2O)2], väčšinovo zastúpená v komplexe 1.
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Obr. 2: Molekulová štruktúra komplexu [Cu(5-Brsal)2(H2O)2]2∙2(5-BrsalH)∙1,5(H2O)∙(CH3OH).

V axiálnej polohe sa nachádza kyslík hydroxoskupiny mostikujúceho salicylátového 

aniónu zo susediacej štruktúrnej jednotky, čím vzniká molekulový dimérny komplex, 

v ktorom sú atómu Cu prepojené mostíkujúcimi salicylátovými aniónmi. 

V oboch štruktúrach sa objavuje rovnaké štrorcovopyramidálne obklopenie atómov 

medi, ako v už publikovanom dimérnom komplexe [Cu2(5-MeOsal)4(-nia)2(H2O)2] (3) (Obr. 

3) [4]. Podobné je do určitej miery aj prepojenie atómov Cu vo vnútri diméru – rozdiel je len 

v tom, že v komplexoch 1 a 2 je mostíkujúcim ligandom salicylátoanión a v prípade 

publikovaného komplexu 3 to bol neutrálny ligand nikotínamid.

Obr. 3: Štruktúra komplexu [Cu2(5-MeOsal)4(-nia)2(H2O)2].

Komplex 3 vykazoval neobvyklé magnetické vlastnosti, maximum susceptibility pri 

6 K a správanie vyhovujúce Bleaney-Bowersovej rovnici. Priebeh teplotnej závislosti

magnetickej susceptibility komplexu 3 je znázornený na Obrázku 4.
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Obr.4: Závislosť χm a χmT produktu od teploty komplexu [Cu2(5-MeOsal)4(-nia)2(H2O)2].

V práci [4] bol vyslovený predpoklad, že spomenuté správanie je podmienené 

antiferomagnetickou interakciou medzi dimérmi cez systém vodíkových väzieb spájajúcich 

karboxylové skupiny a molekuly vody susediacich dimérov (Obr. 5).

Obr.5: Systém vodíkových väzieb spájajúcich molekuly komplexu 3 do nekonečných reťazcov.

Analýzou kryštálových štruktúr komplexov 1 a 2 sa zistilo, že aj v týchto komplexoch

je rovnaký systém vodíkových väzieb (Obr. 6 a Tab. 1), na základe čoho boli predpokladané, 

a neskôr aj potvrdené podobné magnetické vlastnosti.

Tab.1: Vybrané dĺžky väzieb (Ǻ) v komplexoch 1, 2 a 3.
1 2 3

Cu–Cu’ (intradimer) 5,937 5,671 6,940
Cu∙∙∙Cu’’ (interdimer) 4,584 4,634 4,622
O(H2O)∙∙∙O1(COO) 2,678 2,626 2,670
H1(H2O)∙∙∙O1(COO) 1,840 1,792 1,851
O(H2O)∙∙∙O2(COO) 2,698 2,695 2,639
H2(H2O)∙∙∙O2(COO) 1,860 1,863 1,817
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Obr. 6: Systém vodíkových väzieb v komplexe a. 1, b. 2.

Záver

Boli pripravené a charakterizované meďnaté komplexy zloženia [Cu(5-

MeOsal)2(H2O)2]0,8[Cu(5-MeOsal)2(H2O)(EtOH)]0,2∙0,2(H2O) a [Cu2(5-Brsal)4(H2O)4]∙2(5-

BrsalH)∙1,5(H2O)∙(CH3OH), ktoré vykazujú takú orientáciu karbxylátových aniónov 

v koordinačnej sfére centrálneho atómu, ktorá umožňuje vznik pevných vodíkových väzieb,

cez ktoré sa pravdepodobne realizuje antiferomagnetická interakcia magnetických centier. 

Takéto vzorky vykazujú magnetické vlastnosti opísateľné Bleaney-Bowersovou rovnicou.
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Introduction

Naturally occurring estrogenic compounds 17-estradiol, estrone, estriol, progesterone 

and testosterone are based on the common estrane skeleton and grouped as steroids (see in 

Fig. 1). Production of these substances is concentrated mainly in ovaries, but also in the 

adrenal cortex, brain, testes and during pregnancy in placenta. They are products of long 

biosynthetic pathway from cholesterol to androgens (progestins) and estrogens. In humans are 

produced naturally in both sexes, but women have much higher concentration [1-3].
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Fig. 1: Chemical structure of estrane molecule and steroids

Steroids activate various biological functions in human body. They also have 

consequences on bone, cardiovascular system, brain, skin, liver. These compounds play an 

important role in the development of women sexual organs and secondary sexual characters; 
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they are also involved in the men reproduction system as well as in the maintenance and 

regulation. At proper levels are necessary for normal functioning and at elevated levels there 

can be toxic and carcinogenic effects because they are growth promoters. Determination of 

steroids is significant problem of these compounds. Choice of selective method for isolation 

and preconcentration of these analytes from complicated matrixes such as biological fluids 

(urine, serum/plasma, blood) should be ground of complex determination. [4]. 

The main technique used for preconcentration of samples is solid-phase extraction 

(SPE). SPE is high load, high recovery, enhanced reproducibility, automation capability, and 

wide spectrum of stationary phases available [5, 6].

Typical sorbents for SPE (alkylsilicas, styrene-divinylbenzene, graphitised carbon 

black, etc.) are not selective, a large amount of matrix interferences are extracted 

simultaneously with the target analyte. This factor decreases separation and enrichment 

efficiency [7, 8].

Good solution is application of „fingerprint adsorbents“ like molecularly imprinted 

polymers. Supramolecular recognition plays an important role in biological processes. In this 

sense, during last years have been development new excelent technique for selective

preconcentration of samples with the use of MIPs as sorbents in solid-phase extraction, 

namely molecularly imprinted solid-phase extraction (MISPE). This paper describes MISPE

as inexpensive, simple, sensitive and specific method for selection and preconcentration of 

steroids from biological matrixes. Moreover high-performance liquid chromatography 

(HPLC) method was used for determination of steroids, with selective and sensitive diode 

array detector (DAD) and electrochemical detector (CoulArray). The MISPE methodology 

followed by HPLC with DAD and electrochemical CoulArray detection is easy, reliable and 

sensitive at the trace level, requiring a low sample volume, showing to be a good analytical 

alternative to routine quality control for biomedical analysis.

Materials and Instrumentation

Methacrylic acid (MAA), 4-vinylpyridine (4-VP), ethyleneglycol dimethacrylate 

(EDMA), trimethylolpropane trimethacrylate (TRIM) were purchased from Aldrich 

(Milwaukee, USA). 2,2′-azobis(isobutyronitrile) (AIBN), benzoin methyl ether (BME), 

progesterone, testosterone, 17-estradiol, isooctane (2,2,4-trimethylpentane) were purchased 

from Fluka (Buchs, Switzerland). Acetonitrile, methanol, chloroform and toluene were 

obtained from Baker (Mallinckrodt Baker, Deventer, Netherlands). Water was obtained in our 
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laboratory using a Milli-Q ultrapure water producing system (Millipore, Bedford MA, USA).

The polymers were evaluated by a scanning electron microscope using Leo 1430 VP 

apparatus (Leo, Electronenmikroskopie, GmbH, Oberkochen, Germany). The HPLC system 

was a Agilent 1100 Series model (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany) equipped 

with a quaternary pump, an autosampler, a diode array detector, CoulArray multichannel 

electrochemical detector 5600A, ChemStation and ESA softwares for data collection and 

control of the instrument. The column was kept in the column oven (Gynkotek, Germany) at 

the temperature of 25 and 30 °C. The chromatographic separation was performed using a 

Supelcosil LC-18-DB (250 x 4.6 mm, dp = 5m) column, (Supelco, USA) with methanol-

water (70:30, v/v) and acetonitrile/ammonium acetate buffor (25mM) (50:50; v/v) mobile 

phase at a flow rate of 1 mL/min. The testosterone and progesterone were detected with DAD 

detector at the wavelength of  = 245 nm and estrogens at wavelength of = 280 nm and with 

ED detector at 790 mV. The injection volume was 10 L. Stock solutions of steroids were 

prepared in mobile phase and stored at approximately -4ºC.

Results and Discussion

Preparation of imprinting and non-imprinting polymers

Progesterone, testosterone and 17-estradiol as template molecules, the functional 

monomer MAA or 4-VP, the crosslinker TRIM or EDMA were dissolved in an appropriate 

porogen solvent (acetonitrile, isooctane-toluene (1:99, v/v), chloroform, 2-propanol). Finally 

AIBN or BME (only for thermal polymerization) were added to the mixture (2% of total 

weight of monomer used). After addition of the initiator, the solutions were deoxygenated by 

sparging with nitrogen for 10 min and then thermally polymerized at 50 ºC for 20 hours or at 

60 ºC for 24 hours. UV polymerization was performed at 20, 0 and -4 ºC for 2-4 hours. 

Gamma irradiation (described as  polymerization) was also used to initiate the process and 

the total amount of radiation was 0.0952 kGy (exposition time was 72 hours). After the 

polymerization was completed the polymer was crushed and the remained unreacted 

compounds were extracted by washing repeatedly with acetonitrile or methanol containing 

acetic acid (90:10, v/v) for 24 h. Finally, the polymers were dried in a vacuum oven at 25, 40 

and 50 ºC for 24 hours. Then the obtained polymers were ground in a mortar and passed

through 63, 90 and 250 m sieve. The granular fractions of average dimensions of 63 ÷ 90, 90 

÷ 250 and above 250 m were collected. The particles were packed into empty SPE glass 
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column to subsequent evaluation. Non-imprinted polymers (NIP) as control samples were also 

prepared under the same conditions except for the addition of the template molecules.

Molecularly imprinted - solid phase extraction (MISPE)

20, 50, 100 and 150 mg amounts of the polymers were packed into 1 and 3 mL SPE 

glass columns equipped with porous PTFE disks (Mallinckrodt Baker B.V., Deventer, 

Netherlands) at the top and at the bottom of the polymer bed. Extraction was performed using 

a 12-port vacuum manifold from Mallinckrodt Baker (Deventer, Netherlands), using a water 

aspirator to produce vacuum. MISPE protocol consisted of conditioning the MIPs cartridges 

with methanol and water before sample application. Then was loaded 1 mL urine sample or 

spiked urine sample and spiked synthetic body fluid. The analytes were eluted with different 

solvents (methanol, acetonitrile, chloroform, dichlormetane-methanol (20:80; v/v), acetone, 2-

propanol, ethyl acetate each applied in 3 mL aliquots. Extracts were evaporated to dryness and 

the residue dissolved in 100, 200 μL of mobile phase and injected on the HPLC system.

Evaluation and analysis of steroids from biological samples

The linearity was evaluated over the range of concentrations 9.5 – 950 ng/mL for all 

steroids using duplicate samples spiked at levels 9,5; 19; 190; 450; 950 ng/mL. The limit of 

quantification (LOQ) and limit of detection (LOD) was defined as an analyte signal-

tobackground noise (S/N) ratio. The LOQ and LOD of steroids were detected by DAD 

detector from urine samples are shown in Table 1. Validation parameters of estrogens were 

also investigated in synthetic body fluid using by ED detector (see in Table 2). Finally, we 

applied the prepared MIPs and NIPs (for control) in the determination of estrogens in the man, 

woman, children urine samples and the results are presented in the Figure 3. Figure 4 shows 

that estrogens were separated on imprinted and non-imprinted polymers also from synthetic 

body fluid. As is shown the recovery and efficiency separation of analytes are better on 

imprinted polymers. 

Tab. 1:  Validation characteristics of steroids

Hormones Ka b LODc (ng/mL) LOQd (ng/mL) R2

Progesterone 2.36
3.06 

0.47 1,15 0,9995

Testosterone 0.77 0.47 1,15 0,9993

1.77
17-estradiol 1.36 1.26 3,22 0,9989

a K was calculated from uracil, b was calculated from testosterone, c S/N = 3, d S/N = 10, 
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Tab. 2: Validation characteristics of estrogens

Hormones Ka b LODc (ng/mL) LOQd (ng/mL) R2

Estriol 1.34
4.79

7.09

0.22 1.12 0.9997

17-estradiol 2.63 0.43 1.45 0.9998

Estrone 3.41 0.44 1.5 0.9996
a K was calculated from uracil, b was calculated from estriol,  c S/N = 3, d S/N = 10
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Fig. 3: Comparison of estrogens separation on non-imprinted and imprinted polymers from synthetic body fluid. 
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Conclussion

Presented results demonstrate practical ability of MISPE technology with HPLC-

DAD/ED method. They also presented remarkable accuracy the best MIP which was used as 

selective sorbent for preconcentration and determination steroids - progesterone, testosterone, 

17-estradiol, estrone and estriol fom human urine samples of volunteers and from synthetic 

body fluid. This MIP was synthesized by non-covalent UV polymerization in present of MAA 

as functional monomer, TRIM as crosslinker agent, mixture of porogen isooctane-toluene 

(1:99, v/v), AIBN as initiator and steroids as templates. Steroids were investigated in health 

women and women with hormonal disorders which are ingested in the hormonal drugs, in

children (girls and boys). The same experiments was perfored using the NIPs cartridges. The 

presented study demonstrates that the application MIPs as sorbents for MISPE procedure as 

shown as sufficient, rapid and reproducible in simultaneous preconcentration and clean up of

biological fluids especially in human urine samples and synthetic body fluid. The MISPE 

methodology followed by HPLC with diode array and CoulArray detection is easy, reliable 

and sensitive at the trace level, requiring a low sample volume, showing to be a good 

analytical alternative to routine quality control for biomedical analysis.
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Úvod a formulácia cieľa

Fourierova transformácia patrí medzi najpoužívanejšie a zároveň výpočtovo 

najnáročnejšie nástroje používané pri riešení kryštálových štruktúr. Z použití Fourierovej 

transformácie je potrebné spomenúť vzťah medzi štruktúrnymi faktormi a elektrónovou 

hustotou: elektrónovú hustotu (r) je možné získať inverznou Fourierovou transformáciou 

štruktúrnych faktorov F(H) [2]:

 
H

rHHr i

bun

eF
V

 2)(
1

)( [A]

Naopak, štruktúrne faktory F(H) je možné získať priamou Fourierovou transformáciou

elektrónovej hustoty (r). Vzťah medzi elektrónovou hustotou a štruktúrnymi faktormi je 

možné zapísať aj zjednodušene:

   )(FFT Hr  [B]

a teda:

   )(FFT 1 Hr  [C]

Ďalším kryštalografickým využitím Fourierovej transformácie je výpočet 

Pattersonovej funkcie [2]. Pattersonova funkcia P(u) využívaná v metódach na riešenie 

štruktúr obsahujúcich ťažké atómy je definovaná ako autokorelačná funkcia elektrónovej 

hustoty čiže ako konvolúcia (r) a (-r):

  rrurrru d)()()()()( P [D]

Dôležitou vlastnosťou Pattersonovej funkcie je, že jej Fourierova transfomácia je:

   2
FT FP u [E]

a teda:

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

961



   21FT FP u [F]

čo znamená, že na rozdiel od elektrónovej hustoty je možné Pattersonovu funkciu vypočítať 

priamo z experimentálnych údajov (namerané intenzity sú úmerné |F(H)|2).

Veľmi časté je využitie Fourierovej transformácie pri riešení kryštálových štruktúr 

metódami modifikácie elektrónovej hustoty (napr. metóda charge flipping [3,4]). V tomto 

prípade je možné proces riešenia popísať cyklicky sa opakujúcou schémou uvedenou na 

obr. 1:

Obr. 1: Schéma riešenia metódami s modifikáciou elektrónovej hustoty

Ak sa začína štruktúrnymi faktormi, tak sa z nich spätnou Fourierovou transformáciou 

získa elektrónová hustota. Ďalším krokom je modifikácia elektrónovej hustoty ako napr. 

umocňovanie, škálovanie ap.; tento krok sa mení v závislosti od použitej metódy. Ďalším 

krokom je priama Fourierova transformácia, ktorou sa z elektrónovej hustoty získava nová

séria štruktúrnych faktorov. Tie sú obyčajne, takisto v závislosti od použitej metódy, istým 

spôsobom modifikované. Z hľadiska množstva výpočtov sú všeobecne najnáročnejšou časťou 

práve kroky spoločné pre všetky metódy a to je spätná a priama Fourierova transformácia.

Pre bežný výpočet jednorozmernej diskrétnej Fourierovej transformácie je potrebný 

veľký počet (komplexných) násobení a sčítaní. Pre N vzoriek je to N2 násobení

a N×(N-1) súčtov. Napr. len pre bežný počet 1024(=210) vzoriek je potrebných približne 

jeden a pol milióna komplexných operácií. Pri trojrozmernej diskrétnej Fourierovej 

transformácii sa pre rovnaký počet vzoriek v jednom rozmere počet operácií umocňuje na 

tretiu, čo predstavuje približne 3×1018 komplexných operácií. Zásadným vývojovým skokom 

bolo nájdenie rýchleho algoritmu výpočtu DFT. Tento algoritmus existuje v mnohých 
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modifikáciách pod označením rýchla Fourierova transformácia (FFT – Fast Fourier 

Transform). Pre zjednodušenie ďalšieho popisu sa zavádza tzv. činiteľ natočenia – twiddle 

factor WN [1]:
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Algoritmy FFT sa vyznačujú znížením počtu operácií a tým aj času výpočtu na základe 

vlastností činiteľa WN, a to:

 periodicita v k, n 
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Keďže predovšetkým komplexná symetria znižuje počet vzoriek použitých pri výpočte 

niektorým algoritmov FFT dvojnásobne a v prípade viacnásobného využitia komplexnej 

symetrie sa tento počet znižuje v násobkoch mocnín dvojky, tak aj počty vzoriek pre FFT 

predstavujú mocniny dvoch. (Pri inom počte sú doplnené ďalšie vzorky tak aby celkový počet 

bol mocninou dvoch, čo sa prejaví mierne odlišným obrazom] [1].

Napriek zníženiu počtu potrebných komplexných operácií je aj rýchla Fourierova 

transformácia výpočtovo náročná. Ďalšie zníženie výpočtovej náročnosti Fourierovej 

transformácie je pri jej kryštalografickom použití možné vďaka prvkom symetrie drvivej 

väčšiny kryštalografických sústav (okrem kryštálov kryštalizujúcich v triklinickej sústave 

s priestorovou grupou symetrie P1), čo, spolu so zistením miery zníženia, zároveň predstavuje 

cieľ mojej práce.

Materiál a metódy

Metóda zníženia výpočtového času spočíva v tom, že Fourierova transformácia sa 

nepočíta pre celú základnú bunku, ale len pre jej časť, tzv. Fourierovskú jednotku [5]. Táto 

Fourierovská jednotka predstavuje asymetrickú jednotku základnej bunky, rozšírenú pre 

potreby výpočtu o ďalšie body (v princípe na násobok asymetrickej jednotky). Po výpočte 

elektrónovej hustoty vo Fourierovskej jednotke je táto jednotka pomocou operácií symetrie 

rozmnožená do celej základnej bunky. Tým sa zníži počet potrebných výpočtových operácií. 
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Predpokladanú najvyššiu efektivitu môže táto metóda dosahovať u štruktúr s vysokou 

symetriou, predovšetkým kubických, najnižšiu naopak u štruktúr s malým počtom prvkov 

symetrie.

Pre účely testovania metódy bol vytvorený program založený na [5] testujúci časovú 

náročnosť výpočtov Fourierovej transformácie bez a s využitím symetrie. Testovanie prebehlo 

na údajoch už známych štruktúr (zároveň sa otestovala aj spoľahlivosť metódy). Štruktúry 

boli zvolené tak aby boli zastúpené jednotlivé kryšalografické sústavy pokiaľ možno s rôznym 

centrovaním. Zoznam štruktúr [6-15] je uvedený v tab. 1

Tab. 1: Zoznam testovacích štruktúr pre zisťovanie rýchlosti Fourierovvých transformácií

Zlúčenina Číslo 
priestorovej 
grupy

Priestorová 
grupa

Kryštalografická
sústava

1pen 4 P1211 Monoklinická

12gs 5 C121 Monoklinická

eden 5 C121 Monoklinická

edds 18 P21212 Ortorombická

1acd 20 C2221 Ortorombická

1u9s 20 C2221 Ortorombická

1qyl 21 C222 Ortorombická

gibr 23 I222 Ortorombická

335d 24 I212121 Ortorombická

1zx3 98 I4122 Tetragonálna

1g7a 146 R3 Trigonálna

1nkz 155 R32 Trigonálna

116d 178 P6122 Hexagonálna

1bfe 213 P4132 Kubická

Samotné testovanie rýchlosti spočívalo v zmeraní času potrebného na výpočet 1000 

cyklov priamej a spätnej Fourierovej transformácie pre každú štruktúru. Nebola použitá 

žiadna metóda modifikácie elektrónovej hustoty, aby sa minimalizoval počet výpočtov mimo 

výpočtov nutne spojených s Fourierovou transformáciou. 

Výsledky a diskusia

Výsledky testov rýchlosti Fourierovej transformácie bez využitia Fourierovských 

jednotiek (resp. s výpočtom v priestorovej grupe P1) a s využitím Fourierovských jednotiek 

a teda aj symetrie sú uvedené v tab. 2
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Tab. 2: Porovnanie rýchlostí Fourierovej transformácie bez využitia symetrie a s využitím symetrie

Štruktúra Grupa symetrie

Čas potrebný na výpočet 

1000 cyklov s Fourierovou 

transformáciou v grupe

P1 [s] 

Čas potrebný na výpočet 

1000 cyklov s Fourierovou 

transformáciou v príslušnej 

priestorovej grupe [s].

1pen P1211 181 160

12gs C121 1814 1523

eden C121 1248 1011

edds P21212 24 22

1acd C2221
2312 1868

1u9s C2221
7955 6507

1qyl C222 1765 1498

gibr I222 1619 1482 

335d I212121
313 270

1zx3 I4122 13013 12873

1g7a R3 6384 5009

1nkz R32
24312 21219

116d P6122 2821 2619

1bfe P4132 23317 22513

Z tab. 2 vyplýva, že využitie Fourierovských jednotiek znižuje výpočtový čas potrebný 

na prechod z jednej kryštalografickej oblasti do druhej. Zníženie výpočtového času je pre 

každú testovanú štruktúru iné, čo je podmienené ako rozdielnou symetriou tak i rôznym 

počtom štruktúrnych faktorov. So zmenou symetrie nedochádza k výrazným zmenám 

v pomernom znížení časovej náročnosti, čo je pravdepodobne podmienené tým, že u štruktúr 

s nízkou symetriou predstavuje Fourierovská jednotka veľkú časť základnej bunky, ale pre 

dopočítanie elektrónovej hustot v celej základnej bunke sa používa málo matíc symetrie, kým 

u štruktúr s vysokou symetriou je Fourierovská jednotka síce menšia, ale dopočítanie 

elektrńovej hustoty vyžaduje použitie podstatne vyššieho počtu matíc symetrie.
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Záver

Bolo zistené, že vyžitie Fourierovských jednotiek a symetrie riešenej štruktúry 

umožňuje znížiť výpočtový čas potrebný pre výpočet Fourierovej transformácie a tým urýchliť 

riešenie štruktúr. Dá sa predpokladať, že pri použití tejto metódy ako súčasti metód 

s modifikáciou elektrónovej hustoty dôjde k výraznejšiemu zníženiu výpočtovýc časov, 

nakoľko aj modifikácia elektrónovej hustoty môže prebiehať na Fourierovskej jednotke. my.
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Hexadekán uväznený v nanopóroch silikaaerogélu 
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Úvod a formulácia cieľa

Rozvoj technológií umožňujúcich využívať rôznorodé materiály nanometrových 

veľkostí si vyžaduje neustály vývoj experimentálnych metód vhodných na ich skúmanie.

V súčasnosti je známych niekoľko štandardných postupov [1] a pozitrónová anihilačná 

spektroskopia (PAS) je jednou z nich.

PAS je jadrovofyzikálna metóda, ktorá prostredníctvom anihilácie pozitrónu 

a elektrónu umožňuje skúmať vnútorné zmeny v štruktúre látok (ich voľné objemy, hustotu 

a hybnostné rozdelenie elektrónov). Keďže informácia o materiáli sa získava prostredníctvom 

prenikavého anihilačného žiarenia, veľkou prednosťou tejto metódy je jej nedeštruktívnosť 

a dostupnosť technického zariadenia, ktoré tak umožňujú sledovať závislosť anihilačných 

parametrov od zmeny fyzikálnych veličín, najčastejšie teploty.

Pozitrónová anihilačná časová spektroskopia (PALS) je založená na meraní dôb života 

pozitrónu alebo pozitrónia τ v analyzovanom prostredí. Pozitrónium (Ps) je viazaný stav e+

a e- vznikajúci interakciou pozitrónu s elektrónmi okolitého prostredia, ktorý sa ďalej 

zachytáva vo voľných objemoch, resp. v oblastiach s nízkou elektrónovou hustotou [2]. Podľa 

vzájomnej orientácie spinov e+ a e- sa pozitrónium nachádza v dvoch stavoch: v singletnom 

stave p-Ps (τ = 125 ps, vo vákuu) a v tripletnom stave o-Ps (τ = 142 ns, vo vákuu). 

K skráteniu doby života o-Ps dochádza v procese „pick off“, kedy pozitrón z o-Ps priamo 

anihiluje s elektrónmi prostredia s opačným spinom za vyžiarenia dvoch γ-kvánt. Skrátenie 

doby života výrazne závisí od elektrónovej hustoty v póroch a tak informáciu o ich 

veľkostiach a distribúcii je možné určiť z dôb života o-Ps [3]. Práve vlastnosť o-Ps 

lokalizovať sa v objemoch s nižšou hustotou elektrónov poskytuje možnosť sledovať zmenu 

usporiadania medzimolekulových priestorov, napríklad aj vo fázových prechodoch

uväznených systémov.
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Kvantovomechanický model pravdepodobnosti anihilácie o-Ps zachyteného 

v mikropóroch dáva do súvisu experimentálne stanovenú dobu života o-Ps a polomer 

mikropóru, v ktorom anihiluje [4, 5]. Model platí pre malé sférické diery; pre veľké diery 

a inú geometriu existujú ďalšie modifikácie [3, 6, 7]. 

Materiál a metódy

Silikaaerogél je veľmi jemný materiál vyznačujúci sa mimoriadnymi vlastnosťami, 

z ktorých možno uviesť jeho veľký špecifický povrch (500-1200 m2/g), porozitu (80-99,8 

%), nízku hustotu (~0,003 g/cm3) a nízky index lomu (~1,05) [8]. Tiež sa vyznačuje 

vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami, vysokou teplotnou stabilitou a nízkou dielektrickou 

konštantou.

Vzorka SiO2 aerogélu sa pripravila superkritickým sušením alkogélu (t=270 °C, p=12 

MPa) hydrolýzou tetrametoxysilánového roztoku v metanole v slabo zásaditom 

amoniakálnom prostredí počas 7 dní. Podrobnejší postup prípravy je uvedený v práci [9].

Skúšali sa rôzne spôsoby plnenia vzoriek; cez plynnú fázu pri laboratórnej teplote, pri teplote

100 °C a cez kvapalnú fázu. V ďalšom kroku sa skúsil odstrániť hexadekán zo vzorky plnenej 

kvapalnou fázou a to vypaľovaním pri teplotách 100 °C a 500 °C.

Hexadekán (cetán) je alifatický uhľovodík so sumárnym vzorcom C16H34. Jeho 

molekulová hmotnosť je 226,44 g/mol. Teplota topenia hexadekánu je  18 °C (291 K).

Všetky vzorky boli nasypané do hliníkových kontajnerov s priemerom 16 mm 

a hrúbkou 5 mm a prekryli sa kaptónovou fóliou hrúbky 8 μm. Ako zdroj pozitrónového 

žiarenia sa použil izotop 22Na (T1/2=2,6 rokov) s aktivitou približne 2 MBq a bol umiestnený 

medzi dve identické vzorky v sendvičovom usporiadaní.  

Časové spektrá PALS boli merané pomocou rýchlych scintilačných detektorov 

s rozlíšením systému okolo 350 ps FWHM a boli vyhodnotené balíkom programov PATFIT-

88 [10]. 

Spektrá dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary sa merali použitím

polovodičového HPGe detektora s energetickým rozlíšením FWHM = 2,1 keV pre energiu 

1274 keV. Na spracovanie spektier sa použil Goldov algoritmus [11].

Merania plnených vzoriek sa uskutočnili pri teplote 300 K vo vzduchu a vo vákuu. Vo 

vzorke plnenej cez kvapalnú fázu sa premeral aj teplotný priebeh doby života o-Ps v cykle 

ohrev (začiatok merania pri izbovej teplote, následné schladenie na 20,5 K s rýchlosťou 3,5 

K/min. a postupný ohrev na 300 K) a chladenie (teplotný cyklus 280–30 K). Na porovnanie sa 

použili hodnoty získané z merania objemovej vzorky hexadekánu.
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Výsledky a diskusia

Veľkosti pórov SiO2 aerogélu boli vyhodnotené štvorkomponentnou analýzou 

časových spektier pri izbovej teplote a vo vákuu s použitím konverzných tabuliek [7]. Na 

obrázku 1 sú uvedené namerané doby života o-Ps vo vzorkách SiO2 aerogélu (spôsoby 

plnenia, odstránenia hexadekánu) a k nim prislúchajúce polomery voľných objemov. Hodnoty 

dôb života o-Ps sú v rozsahu 100–142 ns, čomu prislúchajú polomery voľných objemov 4,7–

60 nm (horný limit citlivosti metódy). Na porovnanie sú v grafe zobrazené aj hodnoty τ3 o-Ps 

menších kavít meraných vo vákuu. Z obrázku vyplýva, že doby života τ3 o-Ps vo vzorkách 3 

a 4 sú približne 3,1 ns, čo odpovedá hodnote kvapalnému cetánu [12]; intenzita komponenty 

τ4 je nízka z čoho sa predpokladá, že došlo k vyplneniu veľkých pórov molekulami 

hexadekánu a vo vzorkách sú dominantné malé póry. Tento fakt podporujú aj hodnoty intenzít 

I3 o-Ps zobrazené na obrázku 2, ktoré sú vysoké a pohybujú sa na úrovni 22 %. V prípade 

vzorky 5, z ktorej sa hexadekán odstraňoval vypaľovaním pri 500 °C, intenzita I4 o-Ps je 14 

%, kým I3 o-Ps je nízka. Uvedený poznatok poukazuje na veľmi malý obsah hexadekánu 

v kavitách SiO2 aerogélu (vzorka 5). Nízke hodnoty I3 o-Ps korešpondujú s hodnotami 

nájdenými vo vzorkách 1 a 2.

Obr. 1: Doby života o-Ps vo vzorkách                               
silikaaerogélu meraných vo vákuu pri izbovej
teplote. Na pravej strane stupnice sú uvedené
hodnoty k nim prislúchajúcich polomerov voľných 
objemov. 

Obr. 2: Intenzity tvorby o-Ps vo vzorkách 
silikaaerogélu meraných vo vákuu pri izbovej 
teplote.                                                                                                      

Pravdepodobnosť trojfotónovej anihilácie (P3γ) je charakteristická pre vysokoporézne

materiály, ktoré sa vyznačujú väčšími medzimolekulovými priestormi a otvorenými voľnými 

objemami. Je charakterizovaná parametrom dolinka/pík (pomer plochy píku úplnej absorpcie 

511 keV k ploche anihilačného spektra v oblasti energií 425–496 keV) a je tým väčšia, čím 

nižšia je pravdepodobnosť „pick off“ procesu, resp. konverzie o-Ps na p-Ps. Na obrázku 3 je 

zobrazená P3γ anihilácie o-Ps vo vzorkách plneného SiO2 aerogélu. Vysoké hodnoty P3γ
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anihilácie o-Ps vo vákuu sú pozorované vo vzorkách 1, 2 a 5, kde prevládajú veľké póry.

Naopak, vo vzorkách 3 a 4, kde  sú dominantné malé póry (veľké póry sú zaplnené 

hexadekánom) sa P3γ anihilácie o-Ps vo vákuu znižuje a prebieha 2γ procesom.

Obr. 3: Pomer D/P (dolinka/pík) trojfotónovej anihilácie o-Ps vzoriek silikaaerogélu meraných vo vákuu a vo 
vzduchu pri izbovej teplote.

Za účelom zistenia správania sa hexadekánu v uzavretých systémoch sa premeral 

teplotný priebeh doby života o-Ps vzorky 3 plnenej cez kvapalnú fázu v intervale teplôt 20,5–

300 K. Na porovnanie sa použili hodnoty objemovej vzorky hexadekánu získaných

z predchádzajúcich meraní [12]. Namerané doby života o-Ps boli prekonvertované na sférické 

voľné objemy kavít a sú zobrazené na obrázku 4. Z neho vyplýva, že vo veľkostiach voľných 

objemov kavít hexadekánu a hexadekánu uväzneného v póroch silikaaerogélu sa pozorujú 

rozdiely. V objemovej vzorke hexadekánu je významný prudký pokles τo-Ps pri teplote 291 K, 

ktorý môže súvisieť s fázovým prechodom v dôsledku solidifikácie kvapaliny. Postupným 

poklesom teploty v dôsledku zamrznutej štruktúry molekuly hexadekánu nedochádza 

k výrazným zmenám v dobách života o-Ps [12]. V prípade hexadekánu uväzneného 

v silikaaerogéli sa pozoruje pomalý pokles τo-Ps s teplotou. Pri teplote 291 K, čo je teplota 

topenia hexadekánu, nie sú sledované výrazné anomálie. Pri porovnávaní dvoch vzoriek

(objemového hexadekánu a uväzneného v SiO2 aerogéli) sa pozorujú menšie kavity v 

objemovom hexadekáne. Táto skutočnosť vyplýva z tesnejšieho usporiadania 

medzimolekulových priestorov v čistom cetáne v porovnaní so vzorkou s hexadekánom 

v uzavretom systéme, podobne ako to bolo pozorované napríklad u silikagélov [12].

Dodatkový voľný objem (obr. 5), ktorý je daný rozdielom voľných objemov kavít

čistého hexadekánu a hexadekánu plneného v SiO2 aerogéli pri vybraných teplotách, vykazuje 

významný pokles s teplotou v oblasti 275–145 K (dochádza k rýchlejšiemu zmenšovaniu 

voľného objemu pórov v uzavretom systéme) a prakticky sa nemení v rozsahu 20,5–145 K.
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Obr. 4: Porovnanie voľných objemov pórov Obr. 5: Dodatkový voľný objem čistého 
cetánu
v závislosti od teploty. Veľkosti voľného objemu sa a cetánu v silikaaerogéli pri vybraných teplotách.
určili z dôb života o-Ps pomocou rovnice  V=4πR3/3.

Súčasne s meraniami doby života o-Ps sa robili aj merania dopplerovského rozšírenia 

anihilačnej čiary. Teplotný priebeh S-parametra je zobrazený na obrázku 6. S-parameter je 

daný pomerom centrálna plocha/celková plocha anihilačnej čiary a charakterizuje zmeny 

v hybnostnom rozdelení elektrónov a teda aj možné zmeny v elektrónovej štruktúre 

materiálov. V póroch silikaaerogélu sa pozoruje plynulý pokles S-parametra s teplotou, 

pričom sa nevykazujú výrazné anomálie. Pri teplote pod 291 K vidieť malý pokles súvisiaci 

najpravdepodobnejšie so zmenou skupenstva. V prípade čistého cetánu sú pozorované 

výraznejšie zmeny S-parametra v oblasti 275-291 K, čo môže súvisieť s prechodom 

kvapalného skupenstva na tuhé. Ďalšia zmena je viditeľná pri nižšej teplote, v oblasti 150–

250 K, ktorá súvisí asi s existenciou štrukturálneho prechodu v tejto oblasti. Pri teplotách 

nižších ako 150 K S-parameter nevykazuje významnejšie zmeny.

Obr. 6: Teplotná závislosť normalizovaného S-parametra vzorky čistého hexadekánu a hexadekánu uväzneného 
v silikaaerogéli.
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Záver

Skúmali sa spôsoby plnenia vysokoporézneho silikaaerogélu  uhľovodíkom C16H34

a jeho efektívneho odstránenia z pórov fyzikálnou metódou PAS.

Ako najefektívnejší spôsob plnenia SiO2 aerogélu sa javí plnenie cez kvapalnú fázu, 

kým najvhodnejším spôsobom odstraňovania hexadekánu je vypaľovanie pri zvýšenej teplote. 

Molekulárny systém hexadekánu uzavretého v nanopóroch silikaaerogélu sa chová 

inakšie ako objemový systém rovnakých molekúl. V prípade čistého hexadekánu sa pozoruje 

fázový prechod pri teplote 291 K, kým v cetáne uväzneného v póroch silikaaerogélu je proces 

tuhnutia pozvoľnejší s poklesom teploty. Výsledky dôb života o-Ps poukazujú na väčšiu 

neusporiadanosť molekulového systému v póroch v porovnaní s objemovou vzorkou 

hexadekánu.
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Introduction and formulation of aim

Thorium belongs between original radionuclides and is member of terrestrial group. 

Thorium is distributed in the whole lithosphere. It has a big significance in the nuclear fuel 

cycle. The most important radioisotopes of thorium are 232Th and 228Th, which are members 

of the decay chain of thorium [1]. 232Th occurs as 100% isotope in the nature. The value of 

energy of 232Th is 4,016 MeV [2]. The migratory ability of thorium is very low in the 

biosystem [1]. Th is widely distributed with the average concentration of 10 ppm in the earth 

crust in many phosphates, silicates, carbonates and mineral oxides, when 1 ppm of Th 

corresponds of weight activity [1, 3].

The α spectrometry is a method, which is used in a radionalysis. For α spectrometry 

silicon surface-barrier detectors are most suitable. They are operated at room temperature in a 

vacuum chamber to avoid energy losses. The α particles are stopped within a thin depleted 

region of the detector and the number of electron-hole pairs is directly proportional to the 

energy of the α particles. The charge pulses are integrated in a charge-sensitive amplifier [4]. 

Secondary ion mass spectrometry (SIMS) is method, which is used for analysis of 

chemical composition of surfaces of different materials. The basic principle of SIMS is atomic 

bombardment of sample surface with primary ion beam with a high energy. Primary beam 

species useful in SIMS include Cs+, O2+, O, Ar+, and Ga+ at energies between 1 and 30 keV.

The primary ion penetrates by material and transfers its kinetic energy on an affected atoms 

and collision cascade is generated. The result of collision cascade is emission of atoms, 
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molecules and clusters from surface. Sputtered particles in ionised form as secondary ions 

analyse in mass spectrometer [1, 5].  

The SIMS method is very sensitive method but there are some problems in quantitative

analysis. The aim of objective of paper is to found the correlation between two sensitive 

techniques - alpha spectrometry and SIMS for natural isotope of thorium and to determine 

possibility of using of SIMS for quantitative measurement of thorium isotope.

Fig. 1: Schematic diagram of atomic bombardment of sample surface by high-energy primary ion beam.

Material and methods

The electrodeposition was used on the preparation of thorium samples. 

Electrodeposition is one of more possibilities for application of electro-gravimetric methods 

to determination of a trace amount of radionuclides [1]. Radionuclides, which are to be found 

in suitably selected electrolytic solution, implant on the one of electrodes by effect of 

electrochemical processes. This process goes on by crossing of electric current trough an 

electrolyte. The electrode, on which radionuclides implant, is base of created radioactive 

source. The base has to be metallic, for example: discs of platinum, stainless steel, tantalum or 

nickel [6].

Preparation of discs with electrodeposited uranium was performed by methodology 

from Galanda D. [1] and Eichrom Industries, Ltd. [7]. Samples with thorium isotope were 

prepared by electrodeposition of solution Th(NO3)4.12H2O on high-polished stainless steel 

discs in electrodeposition cell by solutions Na2SO4, NaHSO4, KOH and (NH4)2(C2O4) and by 

electric current 0,75 A. Stainless steel discs were dried after electrodeposition and counted by 

low-level alpha spectrometer (Ortec® Dual Alpha Spectrometer 576 A–919). After alpha 

spectrometry discs were measured by TOF-SIMS IV at the International Laser Center in 

Bratislava.
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Characteristic of instruments in experimental work: 

 Ortec® Dual Alpha Spectrometer 576 A–919 (Ortec®, U.S.A) – efficiency: discs 1-3, ε 

= 0,18, discs 6,9, ε = 0,2249, discs 7, 10 ε = 0,2213, disc 8, ε = 0,1964; measure time: 

t = 60000s; software: AlphaVision 32. 

 TOF-SIMS IV (ION TOF GmbH, Germany) – ion gun: Bi+; ion energy: 25 keV; 

current: 1 pA; area: 150x150 m2; static limit: 5.1012 ions cm-2.

Fig. 2: Scheme of connection of apparatus for electrodeposition.

Results and discussion

The prepared discs with thorium isotope were counted by low-level alpha 

spectrometer. Activity of thorium isotope was calculated according to equation A:

                                                                       [A]

where A is activity of preparation [Bq]; np is count rate of isotope  [s-1]; nb is count rate of 

background [s-1]; is efficiency of detector; R is yield of electrodeposition (R = 0,86). Weight 

of thorium isotope is calculated from its activity according to equation B:

                                                                       [B]

where m is weight of thorium isotope [g]; A is activity of preparation [Bq]; Ar is relative 

atomic weight; NA is Avogadro´s constant; T½ is half time of decay [s]. The surface’s weight 

was recalculated on the base of area of deposited thorium after the electrodeposition. 
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In the fig. 3 is represented the dependence of thorium weight in deposited cell on 

activity, which refers to  reproducibility of results. The reason of this situation can be in 

inoptimalization of conditions in electrodeposition of thorium and uncertainty of measuring of 

area. 

Fig. 3: The dependence of thorium weight in deposited cell on activity.

The weight of 232Th was calculated from measured alpha activity because there wasn´t 

available thorium standard. Alpha activity shows independence on a thickness of deposited 

layer (Fig. 4).

Fig. 4: The dependence of surface thorium weight on activity.

In the Fig. 5 is example of 2D distribution of elements and molecular fragments on 

discs. The yellow colour on the pictures is intensive the ion emission of given kind from this 

place is higher and on the other side a black colour represents low or any emission. From 

these 2D distributions we can obtain illustrative image about chemical composition of sample 

surface [5]. In the pictures are distributions of elements: Na, Si, K, Ca, Fe, 63Cu, 64Zn, 208Pb 
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and Th. Besides these elements there are organic areas, for example C3H3, C3H5. The thorium 

distribution is homogeneously in the centre. 

Fig. 5: 2D elements and molecules distributions on discs.

Conclusion

The paper talks about preliminary results from alpha measuring. Until this time we 

used the SIMS method to finding thorium uniformity on discs surfaces. 
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Úvod a formulácia cieľa

Modelovanie znečistenia ovzdušia je jedným z hlavných technických nástrojov 

riadenia jeho kvality. Modely znečistenia ovzdušia umožňujú zistiť súvislosti medzi kvalitou 

ovzdušia a jednotlivými zdrojmi jeho znečistenia. Možno ich rozdeliť podľa rôznych kritérií, 

medzi ktoré patria priestorové a časové meradlo, spôsob numerického riešenia transportných 

rovníc, spôsob implementácie rôznych procesov a zložitosť modelu [9]. 

EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) je európsky kooperatívny 

program pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečistenia ovzdušia s cieľom 

pravidelne poskytovať vládam európskych krajín vedecky zdôvodnené a spoľahlivé 

informácie. V súčasnosti používaný jednotný model EMEP predstavuje oficiálny európsky 

model, ktorý rieši cezhraničný prenos acidifikujúcich a eutrofizačných látok, a ozónu, pričom 

v rámci programu EMEP sa venuje pozornosť aj prenosu perzistentných organických látok

(POPs), ťažkých kovov a tuhých častíc (PM2,5, PM10). 

Chemický modul EMEP [3] tvorí spolu 145 chemických reakcií, z toho 22

fotochemických. Reakcií anorganických zlúčenín v plynnej fáze je 22 a reakcií zahŕňajúcich 

chemické transformácie zlúčenín síry a dusíka v kvapalnej fáze je 6. Ostatné reakcie opisujú 

chemické transformácie organických zlúčenín, a to metánu, etánu, etanolu, n-butánu, eténu, 

propénu,   o-xylénu a izoprénu. Aerosólová chémia je zastúpená štyrmi reakciami. 

Na základe chemických rovníc reakcií a počiatočných koncentrácií látok v ovzduší 

možno použitím vhodnej metódy určiť vývoj koncentrácií v závislosti od času. Vzhľadom     

na veľkosť systému charakterizujúceho chémiu atmosféry sa na riešenie používajú numerické 

metódy, ktoré je možné realizovať pomocou vhodných počítačových programov. 

Jednou z možností riešenia daného kinetického modelu je riešenie sústavy obyčajných 

diferenciálnych rovníc vyplývajúcich z kinetických rovníc vyjadrujúcich zmenu koncentrácie

(prírastok alebo úbytok) každej látky systému v čase. Ide o tzv. deterministický prístup [6].
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Druhý prístup predstavuje stochastická kinetika, ktorá sa zakladá na zákonoch teórie 

pravdepodobnosti – odhade najpravdepodobnejšieho vývoja systému v čase (stochastický      

v zmysle náhodný). V ľubovoľnom okamihu sa v sústave určitého objemu nachádza vždy 

celistvý počet častíc (molekúl, atómov) danej látky. Metódy stochastickej kinetiky sú vhodné 

aj na riešenie tzv. stiff (tuhých) systémov, kedy sú mnohé numerické metódy na riešenie 

sústavy diferenciálnych rovníc nevhodné, nestabilné [4, 8].

Cieľom štúdie je porovnanie rôznych prístupov k riešeniu kinetického modelu 

pozostávajúceho zo 46 atmosférických chemických reakcií látok (anorganické látky a metán) 

v plynnej fáze (tab.1), pričom 10 z nich je fotochemických, vybraných z chemického modulu 

EMEP s prihliadnutím na bežné zloženie atmosféry – zahŕňa 26 látok bežne prítomných 

v ovzduší (tab.2).

Tab.1: Chemické reakcie riešeného kinetického modelu (vybrané reakcie chemickej schémy EMEP). IN – reak-
cie anorganických látok v plynnej fáze, ME – reakcie chemickej transformácie metánu, PH – fotochemické 
reakcie, F – okamžité reakcie, M – molekulový dusík (N2). Označenie a číslovanie reakcií zodpovedá chemickej 
schéme EMEP, doplnené o označenie okamžitých reakcií. V prípade fotochemických reakcií bola doplnená 
značka PH pre potreby používaného programu Dizzy. Hodnoty rýchlostných konštánt reakcií použitých 
v modelovaní boli prevzaté z modelu EMEP [3], príp. z tabuliek [1, 2] a prepočítané na teplotu 283,15 K. 
Rýchlostné konštanty fotochemických reakcií boli vypočítané podľa Závodského et al. [9], a to pre zenitový uhol 
42° a stratosférický ozón 300 DU. 

Č. Chemická reakcia Č. Chemická reakcia

IN1 O (1D) + O2 + M  O3 + M F 2 CH3 + O2 + M  CH3O2 + M    
IN2 O (1D) + M  O (3P) + M ME2 CH3O2 + NO  CH3O + NO2

IN3 O (1D) + O2  O (3P) + O2 ME3 2 CH3O2  2 CH3O + O2

IN4 O (1D) + NO + M  NO2 + M ME4 2 CH3O2  CH3OH + HCHO + O2

IN5 O (1D) + H2O  2 HO ME5 HO + CH3OH  HO2 + HCHO 
F 1 H + O2 + M  HO2 + M ME6 HO2 + CH3O2  CH3O2H + O2

IN6 O3 + NO  NO2 + O2 F 3 CH3O + O2  HCHO + HO2

IN7 O3 + NO2  NO3 + O2 ME7 HO + HCHO  HCO + H2O 
IN8 O3 + HO  HO2 + O2 F 4 HCO + O2  CO + HO2

IN9 O3 + HO2  HO + 2 O2 ME8 CH3O2H + HO  HCHO + HO + H2O
IN10 NO + NO3  2 NO2 ME9 CH3O2H + HO  CH3O2 + H2O
IN11 NO + HO2  NO2 + HO ME10 NO3 + HCHO  HNO3 + HCO 
IN12 NO2 + NO3  NO + NO2 + O2 ME11 HO + CO  H + CO2

IN13 NO2 + NO3 + M  N2O5 + M    PH1 O3  O2 + O (3P)
IN14 NO2 + HO + M  HNO3 + M     PH2 O3  O2 + O (1D)
IN15 N2O5 + M  NO2 + NO3 + M    PH3 NO2  NO + O (3P)
IN16 HO + HO2  H2O + O2 PH4 H2O2  2 HO
IN17 HO + H2O2  HO2 + H2O PH5 HNO3  NO2 + HO
IN18 HO + H2  H + H2O PH6 HCHO  HCO + H
IN19 HO + HNO3  NO3 + H2O PH7 HCHO  H2 + CO
IN20 2 HO2  H2O2 + O2 PH12 NO3  NO2 + O (3P)
IN21 2 HO2 + M  H2O2 + O2 + M PH13 N2O5  NO2 + NO3

ME1 HO + CH4  CH3 + H2O PH14 CH3O2H  CH3O + HO

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

979



Tab.2: Chemické látky riešeného modelu a ich koncentrácie v bežnej troposfére (c, v jednotkách molekula.cm-3) 
[5].

Č. Látka c Č. Látka c Č. Látka c Č. Látka c
1 O (1D) 0 8 H2O2 1,0.1010 15 CO 3,0.1012 21 CH3O2H 0
2 O (3P) 0 9 H2 1,3.1013 16 CO2 8,7.1015 22 CH3OH 2,2.1010

3 O2 5,6.1018 10 H 1,1.102 17 CH4 3,9.1013 23 HCHO 1,0.1011

4 O3 1,5.1012 11 NO 5,0.109 18 CH3 1,1.109 24 HCO 1,1.109

5 HO 2,0.106 12 NO2 7,0.1010 19 CH3O 1,1.109 25 M (N2) 2,1.1019

6 HO2 1,1.1012 13 NO3 1,1.109 20 CH3O2 0 26 HNO3 1,0.1010

7 H2O 2,7.1017 14 N2O5 5,0.106

Metódy

Na výpočet časového vývoja koncentrácie vybranej zložky sústavy boli použité dva 

programy – LSODE [6] a DIZZY [7].

LSODE (Livermore Solver for Ordinary Differential Equations) je program určený    

na riešenie sústavy obyčajných diferenciálnych rovníc prvého rádu so začiatočnými 

podmienkami (známe začiatočné koncentrácie látok, čas): 

[A]

kde y je stĺpcový vektor koncentrácií jednotlivých zložiek sústavy, je stĺpcový vektor 

prvých derivácií koncentrácií látok a t je čas. Obyčajné diferenciálne rovnice sú nahradené 

diferenčnými rovnicami (zvolí sa vhodný krok, v našom prípade dt prejde na t). LSODE 

ponúka dve metódy numerického riešenia – metódu spätných diferenčných vzorcov (BDF –

backward differentiation formulas) vhodnú pre tzv. tuhé systémy (stiff systémy; také systémy 

rovníc, v ktorých sa hodnoty niektorých členov menia veľmi rýchlo a iné zasa veľmi pomaly, 

preto mnohé klasické metódy riešenia sústavy diferenciálnych rovníc sú pri nedostatočne 

malom kroku nestabilné) a implicitnú Adamsovu metódu určenú pre non-stiff systémy.

Obidve uvedené metódy sa zaraďujú medzi viackrokové lineárne metódy, pričom neznáma 

koncentrácia n-tej zložky yn sa vypočíta podľa všeobecného vzťahu: 

[B]

kde j a j sú koeficienty (nadobúdajú rôzne hodnoty v závislosti od metódy a jej rádu), hn je 

krok, yn-j hodnota (n-j)-tej závislej premennej (koncentrácie) a fn-j je funkčná hodnota v bode 

(n-j). Konštanty K1 a K2 určujú rád metódy. V prípade implicitnej Adamsovej metódy rádu q

(1 až 12) K1 = 1 a K2 = q – 1, pri metóde BDF rádu q (1 až 5) K1 = q a K2 = 0.

Užívateľ si volí tieto vstupné údaje: začiatočné koncentrácie jednotlivých látok 

v systéme, časové parametre (začiatočný čas, konečný čas a krok), druh metódy, veľkosti 

absolútnej a relatívnej chyby; sústavu diferenciálnych rovníc je potrebné zadávať v presne 
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definovanom formáte. Výstupom je textový súbor obsahujúci čas a príslušné koncentrácie 

zvolených látok, ktorý má formu tabuľky. 

Druhý z programov použitých na riešenie daného kinetického modelu bol program 

DIZZY – softvérový nástroj na simulovanie chemickej kinetiky. Vstupný súbor zahŕňajúci 

identifikátory a koncentrácie zložiek sústavy, chemické reakcie a príslušné rýchlostné 

konštanty možno napísať v textovom editore s ohľadom na presné formátovanie. Simulátor 

ponúka niekoľko spôsobov riešenia zadaného modelu – model možno riešiť deterministicky 

alebo stochasticky. V tejto štúdii bol využitý druhý uvedený spôsob.

Stochastická simulácia modelu obsahujúceho M reakcií (R1 až RM) a N látok (S1 až SN)

je založená na pravdepodobnostnej funkcii:

[C]

[D]

kde x je vektor koncentrácií zložiek systému v danom čase t (X(t) = x), aj je pravdepodob-

nostná funkcia charakterizujúca reakciu Rj (súčin aj(x)dt vyjadruje pravdepodobnosť uskutoč-

nenia reakcie Rj v infinitezimálnom časovom intervale (t,t + dt)), τ je čas do uskutočnenia 

nasledujúcej reakcie a j je index nasledujúcej reakcie. Hodnoty τ a j sa určia podľa vzťahov:

[E]

[F]

kde r1 a r2 sú náhodne vygenerované čísla. Stochastický simulačný algoritmus (SSA)

pozostáva z piatich krokov: vloženie začiatočných podmienok (čas, koncentrácie látok), 

určenie aj(x) a a0(x), vygenerovanie τ a j, výpočet nových koncentrácií a času, a zaznamena-

nie (x, t) [4]. DIZZY ponúka celkovo štyri možnosti stochastickej simulácie odlišujúce sa 

spôsobom realizácie SSA. Výstupom z programu môže byť graf alebo tabuľka.

Výsledky a diskusia

Pri riešení kinetického modelu programom LSODE bola zvolená metóda BDF. Veľmi 

dôležitým parametrom z hľadiska celkového priebehu vývoja koncentrácie určitej látky v čase 

je časový krok t. Ak zvolíme hodnotu t príliš veľkú, krivka časového vývoja koncentrácie 

neodráža skutočný vývoj (obr.1).
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Obr.1: LSODE - závislosť koncentrácie hydroxylo-
vého radikálu od času (konečný čas výpočtu bol 10 s, 
na obrázku je vybraná oblasť grafu 0 až 2 s).               
1 – t = 1 s; 2 – t = 0,1 s; 3 – t = 0,01 s.

Obr.2: DIZZY – závislosť koncentrácie hydroxylo-
vého radikálu od času. Celkový čas simulácie: 10 s.    
1 – RP (počet bodov na výstupe) = 10; 2 – RP = 25;      
3 – RP = 50; 4 – RP = 100.

Obr.3: DIZZY – závislosť koncentrácie hydroxylového radikálu od času. Celkový čas simulácie: 10 s, počet 
bodov na výstupe: 100, a – celý priebeh časového vývoja, b – vybraná oblasť grafu. 1 – SES (stochastic 
ensemble size – počet počítaných trajektórií vývoja systému) = 1; 2 – SES = 1 (iná trajektória); 3 – SES = 2;      
4 – aritmetický priemer koncentrácií 1 a 2.

Obr.4: Porovnanie LSODE a DIZZY - časový vývoj 
koncentrácie hydroxylového radikálu. Celkový čas 
simulácie: 1 s. 1 – LSODE (t = 0,001 s), 2 – DIZZY 
(RP = 1000, SES = 5), 3 – absolútna hodnota rozdielu 
koncentrácií HO vypočítaných v LSODE a DIZZY.                                             

Obr.5: Porovnanie LSODE a DIZZY – absolútna 
hodnota rozdielu koncentrácií hydroxylového radikálu
vypočítaných v LSODE a DIZZY v závislosti od času.                                                                        

                                                                                                      
                    

V prípade programu DIZZY bol zvolený stochastický prístup, a to tzv. priama metóda 

výpočtu trajektórie – vývoja (Gillespie-direct). Analogickým parametrom k t je počet zobra-
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zovaných bodov na výstupe. Ak je táto hodnota nízka, na krivke časového vývoja koncentrá-

cie môžu chýbať extrémy (obr. 2); ideálne je zvoliť si optimálnu hodnotu v závislosti od cha-

rakteru modelu. V ponuke simulátora je aj možnosť voľby počtu trajektórií, v našom prípade 

odchýlky medzi trajektóriami sú dobre viditeľné až pri zmene mierky grafu (obr. 3a, b).

Porovnanie časového vývoja koncentrácie danej zložky systému (hydroxylového radi-

kálu) získaného deterministickou (LSODE) a stochastickou metódou (DIZZY) je na obr.4. 

Krivky sa prekrývajú, avšak graf vyjadrujúci zmenu absolútnej hodnoty rozdielu koncentrácií 

v čase ukazuje, že sa odlišujú hodnotami rádovo 105 až 106, čo predstavuje približne 0 až 2 %

priemernej hodnoty koncentrácie látky v danom čase (obr.5).

Záver

Kinetický model atmosférických reakcií možno úspešne riešiť numerickými metódami 

deterministicky (program LSODE) aj stochasticky (program DIZZY) za predpokladu voľby 

vhodných hodnôt príslušných vstupných parametrov.
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Protónová afinita a tvorná entalpia formaldehydu
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Úvod a formulácia cieľa

Migrácia protónu pozdĺž molekuly je jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú  

fragmentáciu molekuly v hmotnostnej spektrometrii. Rýchlosť migrácie protónu závisí priamo 

na protónovej afinite (PA) protonizovanej časti danej molekuly.  Jednou z najpoužívanejších 

experimentálnych metód určujúcich PA v hmotnostnej spektrometrii je Cookova kinetická 

metóda [1]. Je založená na meraní relatívnych intenzít iónových fragmentov B1H+ a BB2H+   

generovaných disociáciou dimérov [B1…H…B2]. Protón zachytený molekulou počas 

ionizácie bude migrovať pozdĺž rôznych jej častí, čo následne vedie k heterogenite populácií 

protonizovaných foriem. Niektoré z týchto foriem fragmentujú  rýchlejšie ako iné, čo je najmä 

ovplyvnené PA danej protonizovanej časti. Metóda bola použitá na stanovenie PA mnohých 

molekúl, napríklad aminokyselín a ich dimérov [2]. 

V tejto práci sme sa zaoberali výpočtom   protónovej afinity  formaldehydu, H2C=O, 

kde protonizovaný karbonyl je jeho najstabilnejšia forma. PA neutrálneho H2CO je 

definovaná ako negatívna entalpia isogyrickej reakcie H2CO + H+ → H2COH+. Pre 0 K 

môžeme získať PA uskutočnením kvantovo-chemických výpočtov pre elektronické energie a  

následným variačným výpočtom vibračných korekcií pre molekuly  H2CO a H2COH+. 

Následne vypočítané hodnoty môžeme korigovať pre definovanú teplotu použitím štatistickej 

termodynamiky.  Vypočítané hodnoty pre  H2CO sme následne podobne použili na výpočet 

tvornej entalpie H2CO pri 0 a 298 K použitím nižšie uvedených jednoduchých reakcií:

a) H2 + CO → H2CO

b) H2O + C → H2CO

c) 2H + C + O → H2CO
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Metódy

V našej práci sme použili najpresnejšie kvantovo-chemické metódy schopné dosiahnuť 

požadovanú presnosť i napriek ich relatívnej časovej náročnosti. Vplyv  korelačných efektov 

sme určili nielen pomocou výpočtov na CCSD(T) úrovni, ale i zahrnutím vyšších excitácií. Pri

výpočtoch sme korelovali všetky elektróny, aby sme zabránili chybám pochádzajúcich z 

predpokladanej aditivity valenčnej a „core“ korelácie. Limita korelačnej energie na úrovni 

CCSD(T) je získaná nielen extrapolačnou schémou[3], ale i použitím veľmi presnej explicitne 

korelovanej metódy CCSD(T)-F12 [4].

Vplyv relativistických efektov sme určili použitím MVD1 korekcie[5] a na overenie 

adekvátnosti sme vypočítali príspevok i Douglas−Kroll−Hess metódou do druhého rádu[6].

Zahrnuli sme i diagonálnu Born-Oppenheimer korekciu na pohyb jadier, ktorú je nevyhnutné 

odhadnúť v prípade, že sa snažíme dosiahnuť lepšiu ako chemickú presnosť. Anharmonickú 

vibračnú ZPE korekciu sme vypočítali variačnou vibračnou FCI metódou[7] použitím 

globálnej hyperplochy potenciálnej energie vypočítanej na úrovni CCSD(T) pre obe molekuly.

Teplotná korekcia bola získaná explicitnou sumáciou cez rotačné termy a variačne 

vypočítané vibračné energetické hladiny pomocou štandardných metód statistickej 

termodynamiky.

Výsledky a diskusia

V práci sme sa venovali presnému výpočtu protonizačnej energie a formačného tepla 

pre H2CO molekulu, ktorá je zaujímavá z pohľadu astrofyziky a protonizovaná forma vzniká i 

pri charakterizácii štruktúry bielkovín pomocou hmotnostnej spektrometrie.

Δpa(H2CO) = 711.02 ± 0.37 kJ/mol

Δf(H2CO) = −109.23 ± 0.33 kJ/mol

Vyššie uvedené formačné teplá a protónové afinity boli získané z odchýlkou menšou ako 0.5 

kJ/mol. Použitím vypočítaných údajov je možné presnejšie charakterizovať kinetiku a 

termodynamiku rozpadových kanálov bielkovín, čo napomáha k ich lepšej štrukturálnej 

analýze.

Záver

Výsledky práce sú publikované pod názvom „Proton affinity and enthalpy of  

formation of formaldehyde“ v časopise Internal Journal of Quantum Chemistry. Status 

publikácie: Article in press.
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Introduction

Indan-1-one (1-indanone) moiety appears in various fields of modern chemistry. Its 

derivatives can be found as important synthetic intermediates in organic, organometallic or 

medicinal chemistry. There is a wide range of ligands used in stereoselective polymerizations 

and liquid crystals based on inden-1-yl units the synthesis of which is always carried out 

starting with 1-indanones [1,2]. Synthesis of compounds possessing a considerable biological 

activity is one of the main interests of the pharmaceutical industry. Since building blocks of 

many natural products and their various synthetic analogues based on indanone and related 

structures have been proved to have such ability [3-7], an increased attention has been paid to 

introduce them to everyday life. Recall the Donepezil hydrochloride (Aricept®) which 

inaugurated a new class of acetylcholinesterase inhibitors [8] which can interfere with the 

progression of Alzheimer`s Disease and is now one of the best-selling drugs worldwide.

This work concerns with a new way of indan-1-one derivatives synthesis via a 

photochemical enolization [9,10] followed by cyclization and epoxide ring opening of 

substituted 1-(o-methylphenyl)-2,3-epoxypropan-1-one moiety and also with mechanistic and 

theoretical studies of this transformation. This is a new methodology since the indan-1-one 

product retains a 2-hydroxymethyl group which is advantageous compared to other 

approaches that have been employed to this date [11-13]. Finally, an attempt of an efficient 

antimitotic agent Indanocine synthesis [14] has been made.

Methods

The synthetic products were purified by column chromatography (silica gel 63-100 

µm, Merck) and characterized by 1H and 13C NMR spectroscopy (Bruker AVANCE 300 

NMR with tetramethylsilane as internal standard) and mass spectroscopy (Shimadzu MS 250 

detector in positive mode with EI). 
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Steady-state quenching with naphthalene as triplet quencher for Stern-Volmer analysis 

was performed on a marry-go-round apparatus with degassed samples in pyrex tubes. 

Photosensitization with acetone as the triplet sensitizer was done as in the Stern-

Volmer analysis.

Quantum yields measurements were carried out on an optical bench consisting of a 

light source (350 W Hg(Xe) lamp), an Oriel CornerStone 130 1/8 m monochromator with 

grating 200–1600 nm set to selected wavelength, and a thermostated cell containing a 1-cm 

quartz cuvette with the sample solution. The intensity of incident radiation was monitored by 

a Si photodiode detector with an Oriel OPM multifunction optical power meter. The sample 

solutions were degassed by purging with argon for 10 minutes before irradiation. Six samples 

have been used for the quantum yield measurement. Valerophenone was used as chemical 

actinometer.

Density functional theory (DFT) calculations with B3LYP [15] and BMK [16] 

functionals as implemented in Gaussian03 package were employed to model the triplet and 

ground state reactions in order to support the experimental results.

Results and discussion

Four model epoxides (Figure 1) were synthesized in very good overall yields (70 –

80 %) to reveal the scope of the reaction. 

O

O

Ph

O

O

O

O

O

O
Ph

1 2

3 4

Fig. 1: Four model epoxides synthesized in this work

Three products were observed upon irradiation of each prepared epoxy ketone in 

acetonitrile or benzene. Conversion of the starting material was kept below 90 % to avoid

possible photolysis of the primary products. The main product was isolated and identified as 

the expected indanone in 60 – 70 % yield (Table 1). 
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Tab. 1: Summary of the main products isolated upon irradiation of model compounds

Epoxide Indanone Isolated yield (%) Note

1

O

Ph

OH 67
1:1 ratio of 

diastereomers

2

O
OH 64

1:1 ratio of 

diastereomers

3

O
OH 70 -

4

O
OH

Ph

N/A -

Two other side-products were identified in the case of epoxides 2, 3. The side-

products in the case of epoxides 1 and 4 have not been sufficiently characterized.

In order to determine the possible mechanism the steady state quenching study for 

Stern-Volmer analysis has been performed to prove pure singlet, triplet or mixed excited 

states reaction pathway. Naphthalene with triplet energy of 60.47 kcal/mol [17] has been 

employed as the triplet quencher. The reaction was shown to occur exclusively through triplet 

state. Lifetime of ~ 2 ns for triplet 1 was estimated from the Stern-Volmer analysis assuming 

a diffusion controlled energy transfer rate constant of ~ 1.5 x 109 M-1 s-1 for naphthalene [18].

Possible sensitization of the reaction with acetone is another piece of evidence of the triplet 

origin of the reaction.

Quantum yields of indanone formation were measured for epoxides 1 and 2 in benzene 

and are summarized in Table 2.

Tab. 2: Indanone formation quantum yield measurements

Epoxide and solvent Quantum yield St. deviation

1 in benzene 0.112 0.007

1 in acetonitrile N/A N/A

2 in benzene 0.157 0.013

2 in acetonitrile 0.148 0.012
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The photoenolization process was supported by successful deuterium atom 

incorporation in the o-methyl position [13] upon irradiation of 1 in acetone-d6 with a drop of 

D2O.

Quantum chemical calculations revealed the hydrogen atom abstraction reaction in the 

triplet state possesses lower barrier resulting to a higher rate constant by approximately an 

oder of magnitude compared to direct oxiranyl ring opening which can lead to observed side-

products [19]. The back proton transfer of ground state Z-xylyl enol and the barrier of 

cyclization to indanone were also explored.

Finally, a new epoxide 5 (Figure 2) similar in substitution on the benzene ring with 

Indanocine was synthesized. However, its photochemistry appeared to be rather confusing. 

Based on quantum chemical calculations we showed the lowest triplet state of 5 to be * 

due to two methoxy groups which causes the low reactivity for hydrogen atom abstraction 

[12]. Triplet-triplet absorption spectrum was calculated employing DFT time dependent 

formalism (TD-DFT) to find the energy gap to the nearest n,* level. The energy gap is ~ 15 

kcal/mol which still allows the sensitization of the reaction.

O

O

Ph

MeO

OMe

5

Fig. 2: Structure of epoxide 5 similar in structure with Indanocine

Conclusion

Four model epoxides were synthesized which irradiation furnished expected indanones

in good yields. Based on quenching experiments, quantum yields measurements, deuteration 

experiments and quantum chemical calculations the process appears to occur through assumed 

photochemical enolization. A new epoxide was synthesized as a first attempt to Indanocine 

sythesis using a photochemical key-step. Its photochemistry is still unclear, however, based 

on quantum chemical calculations it seems the reaction can be mediated through 

photochemical sensitization .
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Prenosný plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom Hapsite

a jeho použitie pri incidentoch s chemickým ohrozením 
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Úvod a formulácia cieľa

Praktické skúsenosti analytických chemikov ukazujú, ako laická verejnosť chápe 

problematiku chemickej analýzy. Všeobecne očakáva, že moderný analytický prístroj 

poskytne po krátkom čase spoľahlivé, t.j. správne a presné výsledky. O tom, kde možno

hľadať jednu z príčin takéhoto stavu svedčí aj hodnotenie Hilla [4]. Skrátka, zdá sa, že pre 

identifikáciu chemickej látky je požadovaný „tricorder". Znalci science fiction vedia, že 

„tricorder“ je mýtický, vreckový analytický prístroj [1]. Prvý krát bol uvedený v televíznom 

vysielaní na sklonku roku 1966 vo vedecko fantastickom seriáli Star Trek. Širokospektrálny 

prístroj s jednoduchým odberom vzorky bol schopný vykonať kompletnú chemickú analýzu so

zobrazením výsledku na miniatúrnej obrazovke v priebehu niekoľkých sekúnd. Hill 

konštatuje, že koncept takého ideálneho prístroja očividne zmenil naše porozumenie pre 

analytické prístroje [4].

V súčasnosti je k dispozícii prístroj, ktorý sa svojimi schopnosťami aspoň vzdialene 

približuje „tricorderu“ – plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom, Hapsite.

V práci sú ukázané dva reálne prípady, ktoré preverili analytické schopnosti 

a možnosti Hapsitu.

Materiál a metódy

Hapsite je prenosný plynový chromatograf kombinovaný s hmotnostným 

spektrometrom. V poľných podmienkach môže byť napájaný batériami, pričom umožňuje 

stanoviť prchavé organické zlúčeniny vo vzduchu a s modulom Headspace aj vo vode a tuhej

vzorke. V móde MS ONLY je Hapsite schopný identifikovať priamo výpary prchavej látky 

v hmotnostnom spektrometri [2]. Toxické zložky analyzovaného vzduchu sa prekoncentrujú 

pomocou kolónky plnenej polymérnym sorbentom Tenax [poly (p-2,6-difenylfenylénoxid)]
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[5]. Po desopcii sú zachytené zložky ovzdušia separované v plynovom chromatografe a píky 

sú identifikované hmotnostným spektrometrom [2].

Nastavenie Hapsitu: Čistenie sondy 60 s, doba odberu vzorky vzduchu 60 s, 

preddesorpcia 12 s, desorpcia 30 s, doba predného toku 270 s, doba spätného toku 600 s, 

teplota membrány 60°C, teplota sondy 45°C, teplota NEG pumpy 400°C, úvodná teplota

programu 60°C, doba trvania 7 min., výkon prvej rampy 20°C/min., doba trvania prvej rampy 

4,50 min., teplota po prvej rampe 150°C, výkon druhej rampy 10°C/min., doba trvania druhej 

rampy 3,00 min., teplota po druhej rampe 180°C, doba trvania konečnej teploty 0,50 min.

Výsledky a diskusia

1. Identifikácia neznámej látky v zmenárni

1.1. Priebeh udalosti

V ranných hodinách bola na políciu nahlásená krádež v zmenárni, ktorá sa nachádzala 

v uzavretom kovovom kontajneri. Po vstupe vyšetrujúceho policajta do zmenárne mu prudká 

dráždivá bolesť zovrela hrdlo, prestal dýchať a odpadol. Po vynesení policajta bol kontajner 

uzavretý. Vzniklo podozrenie na použitie neznámej dráždivej alebo dusivej látky.

1.2. Analytický problém

Identifikovať použitú chemickú zlúčeninu, poskytnúť všetky dostupné 

informácie, navrhnúť spôsob liečby pacienta a dekontaminácie priestoru.

1.3. Špecifické podmienky merania

Teplota okolitého prostredia od +8°C (800 hod.) do +20°C (1400 hod., doba príchodu), 

jasno a slnečno, tmavý kovový kontajner, prakticky žiadna výmena vzduchu s okolitým 

prostredím, v kontajneri bola vykonaná lúpež.

1.4. Postup

Po príchode analytickej skupiny boli overené dovtedy získané informácie. Analytická 

skupina Civilnej ochrany, ktorá prišla na miesto incidentu skôr, vylúčila použitie známych 

vojenských chemických látok. Do vnútorného priestoru kontajnera bola cez pootvorené dvere

vložená odberná sonda Hapsitu a spustená analýza.

1.5. Výsledky
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Obr. 1: Chromatogram vzorky vzduchu v kontajneri.

Component at scan 296 (4.052 min) [Model = +91u] in c:\ users\ milan\ documents\ doktorand\ konferencie\ zasah_02.acq Toluene
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Obr. 2: Porovnanie hmotnostného spektra skenu 297 a toluénu, CAS-108-88-3.

Component at scan 722 (9.903 min) [Model = +93u] in c:\ users\ milan\ documents\ doktorand\ konferencie\ zasah_02.acq á-Pinene

50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150
0

50

100

51
53

55

63
65

67
68

69

70

77

78

79

80

81

91

92

93

94

95
105107

121
136

Obr. 3: Porovnanie hmotnostného spektra skenu 723 a á-Pinene, CAS-127-91-3.

Component at scan 728 (9.989 min) [Model = +93u] in c:\ users\ milan\ documents\ doktorand\ konferencie\ zasah_02.acq á-Myrcene
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Obr. 4: Porovnanie hmotnostného spektra skenu 728 a á-Myrcene, CAS-123-35-3.
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Component at scan 772 (10.594 min) [Model = +68u] in c:\ users\ milan\ documents\ doktorand\ konferencie\ zasah_02.acq D-Limonene
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Obr. 5: Porovnanie hmotnostného spektra skenu 722 a D-Limonene, CAS-5989-27-5.

1.6. Diskusia

Z chromatogramu vyplýva, že vo vzduchu kontajnera sa nachádzalo rozpúšťadlo –

toluén a zmes chemických látok s podobnými chromatografickými vlastnosťami a aj 

hmotnostnými spektrami. Sú zložkami čierneho korenia a majú silné dráždivé účinky [3].

1.7. Záver

Páchateľ do priestoru kontajnera vylial toluén, v ktorom boli extrahované zložky

čierneho korenia. Jeho cieľom bolo zakryť svoju pachovú stopu. Vzhľadom na to, že vnútorný 

priestor bol prakticky hermeticky uzavretý, po začatí ohrievania kontajnera slnečnými lúčmi 

došlo k odpareniu toluénu a s ním aj dráždivých zložiek mletého čierneho korenia. Vizuálnou 

kontrolou boli nájdené zvyšky čierneho korenia na koberci.

2. Identifikácia neznámej látky v ovzduší po výbuchu vo VOP Nováky

2.1. Priebeh udalosti

V neskorých popoludňajších hodinách dňa 2. marca 2007 došlo vo VOP Nováky 

postupne k trom výbuchom, čím boli poškodené všetky budovy v okolí epicentra.

2.2. Analytický problém

Vylúčiť použitie vojenských chemických látok, identifikovať úniky chemických 

látok do ovzdušia.

2.3. Postup

Po príchode analytickej skupiny boli s veliteľom zásahu dohodnuté odberné miesta –

poškodené budovy s chemikáliami v blízkosti epicentra výbuchu. Na rozdiel od typického 

vojenského chemického útoku, vo VOP Nováky nebol jeden zdroj chemickej kontaminácie, 

ale mohli nimi byť všetky okolité objekty s chemikáliami.

2.4. Výsledky
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Obr. 6: Chromatogram vzorky vzduchu na ceste vedľa skladu.

Component a t scan 561 (7.701 min) [Model = +106u] in c:\ users\ milan\ documents\ doktorand\ konferenc ie\ novaky\ sa_007.acq p-Xylene
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Obr. 7: Porovnanie hmotnostného spektra skenu 561 a p-xylénu, CAS-106-42-3.

2.5. Diskusia

Z chromatogramu vyplýva, že vo vzduchu sa nachádzal p-xylén. V spolupráci s HaZZ 

Prievidza bolo miesto úniku lokalizované, zabezpečené a od nasledujúceho rána bola

vykonávaná likvidácia úniku xylénu do pôdy.

2.6. Záver

V priestore VOP Nováky došlo po výbuchu munície vo vzdialenom sklade 

k poškodeniu 200 litrového sudu so xylénom. Unikajúci xylén sa odparoval do ovzdušia a 

unikal tiež do pôdy. Veľmi nízka oblačnosť počas prvých hodín úniku umožnila šírenie

xylénu do vzdialenosti až niekoľko sto metrov. Po zahájení likvidácie úniku prudko klesala 

koncentrácia xylénu vo vzduchu a aj v pôde.
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Záver

Hapsite sa v obidvoch prípadoch osvedčil ako mimoriadne cenný prístroj na úspešnú 

identifikáciu prchavých organických látok v ovzduší. Do poľných podmienok Hapsite 

priniesol veľmi silnú identifikačnú techniku – hmotnostnú spektrometriu.

Špecifické podmienky v kontajneri dokonca umožnili úspešnú identifikáciu niektorých 

prchavých zložiek čierneho korenia. Hapsite spoľahlivo pracoval v ťažkých podmienkach po 

výbuchu vo VOP Nováky. Výsledky poskytuje do 20 minút, čo je v prípade incidentov s 

chemickým ohrozením mimoriadne cenné.
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Priame stanovenie toxických prvkov vo vybraných potravinách metódou 

elektrotermickej atómovej absorpčnej spektrometrie

Péter Török

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; torokpetike@gmail.com

Úvod

V súčasnosti pri čoraz väčšej industrializácii nadobúda analýza vzoriek súvisiacich so 

životným prostredím, potravovými reťazcami a biocyklami čoraz väčšiu dôležitosť. Na 

analýzu uvedených vzoriek sa úspešne používa atómová absorpčná spektrometria s 

elektrotemickou atomizáciou (ETAAS), ktorá je v posledných rokoch veľmi populárnou 

analytickou technikou, hlavne pre svoju vysokú citlivosť. Pri analýze konvenčnou ETAAS sa 

pracuje s roztokmi, čo znamená, že kvapalné vzorky sa môžu analyzovať priamo, po 

skoncentrovaní alebo zriedení.  Pevné vzorky sa musia previesť do roztoku najčastejšie 

pomocou rozkladu kyselinami [1]. 

Na analýzu pevných vzoriek je možné využiť aj alternatívnu techniku – priame 

dávkovanie pevných vzoriek do elektrotermického atomizátora (Direct Solid Sampling 

ETAAS). Výhoda tejto metódy v porovnaní s konvenčnou ETAAS je možnosť analýzy 

tuhých vzoriek bez predchádzajúceho rozkladu, čo vedie k značnému skráteniu celkového 

času analýzy a k minimalizácii rizika kontaminácie [2, 3]. Od tejto metódy je možno 

očakávať značné zlepšenie medzí stanoviteľností [4]. Hlavnou nevýhodou tejto metódy je 

značný matricový efekt (nerozložená matrica pevnej vzorky značne ovplyvňuje atomizáciu 

analytu), a preto je nutná optimalizácia analytických parametrov a výber vhodných 

modifikátorov. Zvolením optimálnych pracovných podmienok je možné dosiahnuť 

nezávislosť kinetiky atomizácie od matricových zložiek a za daných podmienok je tak možné 

kvantifikovať analyt metódou kalibračnej krivky na vodné štandardy [5].

Olovo a kadmium patria medzi analyticky významné a zaujímavé prvky, kvôli ich 

nežiaducemu výskytu v požívatinách a kvôli problémom obvykle spojených s ich stanovením

[6]. Vypracovanie analytickej metodiky pre stanovenie uvedených prvkov vo vzorkách 

požívatín metódou DSS–ETAAS je zaujímavé z hľadiska značného skrátenia a skvalitnenia 

celého analytického postupu. Tiež nie je zanedbateľná potenciálna možnosť využitia DSS–
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ETAAS ako alternatívnej techniky ku konvenčnej ETAAS využívajúcej rozklad a následné 

skoncentrovenie analytu vzorky pri analýze potravín pre kontrolu kvality výsledkov a 

hodnotenia homogenity vzorky.

Materiál a metódy

Použité chemikálie a roztoky

Všetky roztoky použité v tomto štúdiu boli pripravené s deionizovanou vodou zo 

zariadenia Water PRO-PS (Labconco, Kansas City, USA). Na prípravu kalibračných roztokov 

a roztokov modifikátorov bola použitá 1% v/v kyselina dusičná od firmy Merck. Kalibračné 

roztoky a roztoky modifikátorov boli pripravené vhodným zriedením štandardných 

jednoprvkových roztokov (Merck) s koncentráciou prvku 1.000 g.L-1 (v prípade Pb a Cd) 

alebo 10.00 g.L-1 (v prípade Pd). Dusičnan amónny a dusičnan lantanitý boli dodané firmou 

Slavus.

Použité prístroje a zariadenia

Na stanovenie kadmia a olova bol použitý atómový absorpčný spektrometer AAS 5EA 

firmy Analytik Jena (Jena, Nemecko) s priečne vyhrievanou grafitovou trubicou 

a deutériovou korekciou nešpecifickej absorpcie. Vzorky potravín pred analýzou sa vážili na 

mikrováhach M500P s rozlíšením 1 g (Sartorius, Göttingen, Nemecko). Ako ochranný plyn 

bol použitý vysokočistý argón (Messer Tatragas a.s., Bratislava). 

Charakterizácia analyzovaných referenčných materiálov a príprava vzoriek

K analýze boli použité nasledovné potravinové certifikované referenčné materiály:

zimná kapusta (BOWEN, Berks, U.K.), kapusta No. GBW 08504 (Office of CRM’s, Peking, 

ČÍNA), čaj No. GBW 07605 (Office of CRM’s, Peking, ČÍNA), celozrnná múka No. 189, 

čislo šarže 664 (BCR, Brusel, Belgicko), sušené mlieko No. 150, čislo šarže 587 (BCR, 

Brusel, Belgicko). 

Pred samotnou analýzou sa z každého CRM odobralo zo zásobnej fľaše približne 5 až 

10 g, odobratý podiel sa zhomogenizoval a sušil pri teplote 105°C po dobu 15min. Po 

vysušení vzorky sa uschovali v zábrusových prachovniciach z borosilikátového skla 

a v uvedenom stave sa analyzovali.
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Tab. 1: Pracovné podmienky pre priame stanovenie kadmia a olova v požívatinách metódou ETAAS

Pracovné podmienky
Prvok

Cd Pb

Inštrumentálne parametre
Rezonančná čiara [nm] 228,8 217,0
Štrbina [nm] 0,2 0,2
Napájací prúd [mA] 4,0 6,0

Teplotný programa,b

Pyrolýza

Teplota (°C)
Nárast teploty (°C.s-1)
Držanie teploty (s)
Prietok Ar (L.min-1)

400/650
50/100
20/20

1,2

300/500/900
20/50/100
20/20/20

1,2

Atomizácia

Teplota (°C)
Nárast teploty (°C.s-1)
Držanie teploty (s)
Prietok Ar (L.min-1)

1600
3000

4
0,1

1800
3000

4
0,1

Optimálny modifikátor
15 g Pd + 

150 g NH4NO3

20 g Pd + 20 g La + 
200 g NH4NO3

Kalibrovaný rozsah 0,01–0,05 ng 0,1–1,0 ng

Návažok vzoriek 0,15–0,45 mg 0,15–1,50 mg
a – sušenie vzoriek prebiehalo v 2 krokoch: pri 110 a 150°C s nárastom teploty 20°C.s-1 v trvaní 20 a 40 s 
b – po atomizácii kyveta bola vyčistená ohrevom na teplotu 2400°C (Cd) alebo 2500°C (Pb) na dobu 3s 
s maximálnym prietokom argónu (1,2 L.min-1)

Výsledky a diskusia

Výber rezonančnej čiary

Optimalizácia inštrumentálnych podmienok pre zaistenie vhodnej citlivosti merania je 

nutná pre úspešnú aplikáciu metódy DSS–ETAAS. Presnosť merania pri priamej analýze 

najviac závisí od množstva vzorky nadávkovaného do atomizátora. Z tohto dôvodu je pre 

meranie dôležité vybrať takú rezonančnú čiaru, ktorá umožňuje získať absorpčný signál 

spadajúci do lineárneho dynamického rozsahu prístroja analýzou dostatočne veľkého 

množstva vzorky (typicky 0.15 až 2.0 mg) [7]. 

Stanovenie kadmia metódou AAS je tiež možné len pri dvoch rezonančných čiarach –

pri 228.8nm (hlavná analytická čiara) a 326.1nm (0.2%-ná citlivosť vzhľadom na hlavnú 

analytickú čiaru). Podľa relatívne nízkeho obsahu kadmia v analyzovaných CRM sme sa 

rozhodli využiť hlavnú rezonančnú čiaru Cd.

Všeobecne doporučenou analytickou čiarou olova je 283.3 nm, ktorá disponuje 40%-

nou citlivosťou, a je menej zaťažovaná spektrálnou interferenciou, ako hlavná rezonančná 

čiara pri 217.0 nm. Predbežné merania pri doporučenej rezonančnej čiare poskytovali 

podhodnotené výsledky pre vzorky s pomerne nízkym obsahom olova. Kvôli vyriešeniu 
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daného analytického problému je nutné merať vzorky s nízkym obsahom olova pri hlavnej 

rezonančnej čiare analytu, kde k dostačujúcemu analytickému signálu stačí menšia navážka.

Hlavná rezonančná čiara olova je značne citlivá k spektrálnym interferenciám.  

Najzávažnejšími interferentmi sú železo a oxidy fosforu, ktoré vytvárajú štruktúrnu 

nešpecifickú absorpciu, neskorigovateľnú deutériovým korektorom. Spektrálnu interferenciu 

pochádzajúcu od čiar železa pri 216.68 a 217.13 nm môžeme eliminovať voľbou úzkej 

štrbiny. Nastavením štrbiny na 0.2 nm zaistíme, že uvedené interferujúce čiary sa 

nezaznamenajú detektorom. Štruktúrnu nešpecifickú absorpciu (nešpecifická absorpcia nie je 

rovnomerná v celej spektrálnej oblasti vymedzeného štrbinou) generovanú radikálmi fosforu 

(P2, PO, PO2, atď...) je možné minimalizovať termálnou stabilizáciou fosforečnanov počas 

atomizácie.

Optimalizácia teplotného programu a výber vhodných modifikátorov

Pre spoľahlivé stanovenie prvkov metódou ETAAS je jedným z kľúčových krokov 

optimalizácia teplotného programu. Tento krok zahŕňa nameranie krivky termického 

rozkladu, ako aj krivky atomizácie pre čistý kalibračný roztok pripravený v odporučenom 

médiu (v našom prípade 1% v/v HNO3), ale aj krivky termického rozkladu a krivky 

atomizácie pre reálne vzorky požívatín.

Kadmium a olovo sú prchavé prvky a preto pre zaistenie dostatočnej stability tohto

prvku počas pyrolýzy vzorky sa musia použiť stabilizátory analytu. Pre stabilizáciu Cd a Pb 

sú najčastejšie odporúčané dyhydrogénfosforečnan amónny alebo dusičnan paládnatý [8]. Pre 

stabilizáciu stanovených prvkov v analyzovaných potravinových CRM sme sa rozhodli 

použiť dusičnan paládnatý, ktorý sa vyznačuje vyššou efektivitou pre modifikáciu prchavých 

prvkov v pevných vzorkách [7]. Ďalej sme použili aj prídavok dusičnanu amónneho, ktorý 

odstraňuje chloridovú interferenciu.

Pri stanovení olova by termálna stabilizácia mala zabezpečiť oneskorený rozklad 

zlúčenín fosforu a oddialiť tak nástup štruktúrnej nešpecifickej absorpcie vzhľadom na 

atómovú absorpciu. Vhodným modifikátorom resp. stabilizátorom pre fosfor je lantán, ktorý 

sme sa rozhodli využiť pre retardáciu fosforu. Z absorpčných záznamov (Obr. 2.) je zrejmé, 

že modifikácia fosforovej matrice lantánom bola dostatočne účinná. Napriek badateľnej 

účinnosti modifikácie matrice sa objavilo “prekorigovanie“ atómovo absorpčného signálu 

aj v prítomnosti lantánu. Vplyv tohto javu na spoľahlivosť meraní môžeme eliminovať 

voľbou kratšieho času záznamu (3 sekundy).
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Tab. 2: Porovnanie stanovených obsahov prvkov s certifikovanými hodnotami

Prvok Vzorka
Certifikovaný
obsah [μg.g-1]

Stanovený obsah prvku

Metódou kal.

krivky [μg.g
-1

]

Metódou prídavku

štandardu [μg.g
-1

]

Cd

Kapusta
GBW 08504

0,0290±0,0061 0,0272±0,0090 0,0344±0,0079

Múka
BCR No.189

0,0713±0,0030 0,0713±0,0052 0,0680±0,0085

Sušené mlieko
BCR No. 150

0,0218±0,0014 0,0225±0,0049 0,0236±0,0055

Čajové listy
GBW 07605

0,057 0,0550±0,0081 0,0550±0,0081

Pb

Kapusta
BOWEN

2,49±0,55 2,52±0,49 2,55±0,37

Kapusta
GBW 08504

0,28±0,09 0,30±0,02 0,31±0,05

Múka
BCR No.189

0,379±0,003 0,384±0,026 0,380±0,043

Sušené mlieko
BCR No. 150

1,00±0,09 1,04±0,15 1,03±0,18

Čajové listy
GBW 07605

4,4 4,29±0,21 4,43±0,37

Záver

Priama analýza pevných vzoriek metódou ETAAS predstavuje vhodnú analytickú 

metódu na stanovenie najvýznamnejších toxických prvkov vo vzorkách požívatín. Pri 

stanovení všetkých prvkov bolo nutné použiť chemickú modifikáciu – vo všeobecnosti na 

tento účel sa osvedčilo použitie paládia. Kvantitatívne vyhodnotenie stanovení pre väčšinu 

analyzovaných vzoriek bolo uskutočnené metódou kalibračnej krivky na vodné štandardy, 

Obr. 1.: Záznamy atómových absorpčných signálov 
olova pre pevné vzorky pri dokazovaní nedokonalého 
uvoľnenia analytu pri vysokých navážkach

Obr. 2.: Záznamy absorpčných signálov olova 
z potravinového CRM celozrnnej múky v prítomnosti 
dvoch zmesných modifikátorov 
(AA–atómová absorpcia; BG–nešpecifická absorpcia)
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metódou kalibračnej krivky na CRM a metódou prídavku štandardu. Po dôslednej 

optimalizácii teplotného programu a použitia vhodných modifikátorov bolo možné obsah 

všetkých stanovených prvkov vo všetkých analyzovaných CRM spoľahlivo vyhodnotiť 

metódou kalibračnej krivky na vodné štandardy. Dosiahli sa teda také parametre analýzy, pri 

ktorých veľkosť absorpčného signálu analytu len málo závisela od zloženia matrice. 

Na záver môžeme skonštatovať, že v porovnaní s konvenčnými metódami atómovej 

spektrometrie vyžaduje metóda priamej analýzy pevných vzoriek ETAAS najkratší čas 

analýzy pri zachovaní spoľahlivosti získaných výsledkov. Kvôli uvedeným kladným 

vlastnostiam DSS–ETAAS je atraktívnou alternatívou ku konvenčným metódam aj pri 

analýze vzoriek požívatín. Výhodné vlastnosti priamej analýzy potravín porovnaním 

s konvenčnou roztokovou ETAAS (využívajúca digesciu vzorky) sú zreteľné najmä pri 

stanovení Cd na nízkych koncentračných úrovniach kde konvenčná roztoková ETAAS zlyhá 

a je nutné skoncetrovať analyt. 
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Úvod a formulácia cieľa

Veľké množstvo komplexov Cu(II) s rôznymi organickými ligandami je predmetom 

intenzívneho štúdia kvôli ich zaujímavým vlastnostiam. Na oddelení anorganickej chémie je 

výskum orientovaný na prípravu karboxylátokomplexov Cu(II) a na skúmanie vzťahu medzi 

zložením, štruktúrou a vlastnosťami. Naša pozornosť bola sústredená na systematické

získavanie poznatkov o príprave a vlastnostiach málo preštudovaných meďnatých komplexov 

s nitrobenzoátovými aniónmi a niektorými N-donorovými neutrálnymi ligandami – akými sú 

rôzne substituované pyridínmetanoly. Poznatky o nitrobenzoátomeďnatých komplexov s 2-

pyridínmetanolom [1], 3-pyridínmetanolom [2] a 4-pyridínmetanolom [3] získané v našom 

laboratóriu, podnietili potrebu systematicky preskúmať aj prípravu a vlastnosti týchto 

komplexov s 2,6-pyridíndimetanolom.

V porovnaní s pyridínmetanolom má 2,6-pyridíndimetanol k dispozícii ďalší 

substituent –CH2OH v susedstve atómu dusíka pyridínového kruhu a tým sa vytvára možnosť, 

že tento ligand vystupuje ako tridentátny. Okrem toho sa u 2,6-pyridíndimetanolu pozoruje 

väčšia tendencia k deprotonizácii OH skupiny. Z literatúry je doposiaľ známych deväť 

štruktúr meďnatých komplexov s 2,6-pyridíndimetanolom, pričom ani jeden neobsahuje anión 

nitro- a/alebo dinitro- benzoových kyselín [4 - 10].

Cieľom predkladanej práce bolo systematicky preskúmať rôzne podmienky prípravy 

2-, 3-, 4-nitro- a 3,5-dinitro-benzoátomeďnatých komplexov s 2,6-pyridíndimetanolom.

Materiál a metódy

Všetky chemikálie (Aldrich, Fisher, Merck, Lachema) použité na syntézu boli 

analytickej čistoty.

Syntéza komplexov: K roztoku octanu meďnatého bol v príslušnom molovom pomere 

pridaný 2,6-pyridíndimetanol a po krátkom miešaní bol pridaný návažok kyseliny, tak aby 
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molový pomer Cu(II) : kyselina bol 1 : 2. Po pár dňoch miešania roztoku bola vylúčená 

zrazenina odfiltrovaná, premytá rozpúšťadlom a nechala sa voľne sušiť. Matečný lúh sa 

nechal kryštalizovať pri laboratórnej teplote.

Elementárna analýza uhlíka, vodíka a dusíka bola prevedená pomocou prístroja 

CHNSO FlashEA™ 1112 Automatic Elemental Analyzer.

Elekrónové spektrá (190 – 1100 nm) boli merané v nujolovej suspenzii na 

spektrálonom fotometri SPECORD 200 (Carl Zeiss Jena, Nemecko) pri laboratórnej teplote. 

Infračervené spektrá (4000 – 400 cm–1) boli merané pri laboratórnej teplote ATR technikou na

spektrometri NICOLET 5700 FT-IR firmy Nicolet. EPR spektrá boli merané na spektrometri 

Bruker ER 200E-SRC v X-pásme pri laboratórnej teplote.

Meranie dát na riešenie kryštálových štruktúr komplexov bolo uskutočnené na 

prístrojoch Bruker-Nonius kappaCCD a/alebo Oxford Gemini R CCD a štruktúry boli riešené 

s použitím programov SIR-97, SHELXS-97 a SHELXL-97.

Výsledky a diskusia

V rámci systematického výskumu určitej skupiny látok sa v našom laboratóriu kladie 

výrazný dôraz na podmienky syntézy. Tie môžu mať rozhodujúci vplyv na charakter 

produktu. Aj v prípade študovanej sústavy nitrobenzoátomeďnatých komplexov s 2,6-

pyridíndimetanolom (ďalej len 2,6-pydime) sme experimenty uskutočňovali pri rôznych 

molových pomeroch reaktantov a s použitím vody a acetonitrilu (ACN) ako rozpúšťadiel. 

Reakciami vo vodnom prostredí a pri molovom pomere Cu : 2,6-pydime = 1 : 2 

vznikli vo všetkých štyroch prípadoch produkty podobného zloženia: [Cu(2,6-pydime)2](2-

NO2bz)2·1/2H2O (1), [Cu(2,6-pydime)2](3-NO2bz)2 (2), [Cu(2,6-pydime)2](4-NO2bz)2 (3), 

[Cu(2,6-pydime)2](3,5-(NO2)2bz)2 (4) (2-, 3-, 4-NO2bz, 3,5-(NO2)2bz = 2-, 3-, 4-nitro-, 3,5-

dinitro-benzoátový anión). Kryštálová štruktúra 1 až 4 pozostáva z komplexných katiónov 

[Cu(2,6-pydime)2]
2+ (Obr.1) a aniónov príslušnej kyseliny.

Obr. 1: Znázornenie kryštálovej štruktúry komplexného katiónu [Cu(2,6-pydime)2]
2+ s chromofórom CuN2O4.
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Ďalšie experimenty vo vodnom prostredí, ale pri molovom pomere Cu : 2,6-pydime = 

1 : 1, poskytli látky nového zloženia iba v sústavách s kyselinou 4-nitro- a 3,5-dinitro-

benzoovou. Zníženie východiskového množstva dusíkatého ligandu viedlo v prípade prípravy 

4-nitrobenzoátokomplexu k deprotonizácii OH skupiny 2,6-pydime a vzniku trimérneho 

komplexu zloženia [Cu3(4-NO2bz)4(2,6-pydime–H)2(H2O)2] (5), Obr.2.

Obr. 2: Znázornenie kryštálovej štruktúry [Cu3(4-NO2bz)4(2,6-pydime–H)2(H2O)2] (5).

V prípade [Cu(3,5-(NO2)2bz)2(2,6-pydime)1(H2O)1] (6) sa dosiahla zriedkavá 

koordinácia iba jedného 2,6-pyridíndimetanolového ligandu na jeden atóm medi v rámci 

monomérneho komplexu, Obr.3.

Obr. 3: Znázornenie kryštálovej štruktúry [Cu(3,5-(NO2)2bz)2(2,6-pydime)1(H2O)1] (6).
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Vplyv zmeny rozpúšťadla z vody na acetonitril sa prejavil iba v sústave s kyselinou 

3,5-dinitrobenzoovou za vzniku komplexu, iónovej zlúčeniny, netradičného zloženia:

[Cu(2,6-pydime)2]
2+·[Cu(3,5-(NO2)2bz)4]

2–·2ACN (7). Jeho štruktúra pozostáva 

z komplexného katiónu podobnému ako u komplexoch 1 až 4 a z komplexného aniónu 

[Cu(3,5-(NO2)2bz)4]
2–, v ktorom je atóm medi koordinovaný štvoricou asymetricky chelátovo 

viazaných 3,5-dinitrobenzoátových aniónov, Obr.4.

Obr. 4: Znázornenie kryštálovej štruktúry komplexného aniónu [Cu(3,5-(NO2)2bz)4]
2– s chromofórom CuO4O’4.

Všetky typické črty infračervených spektier jednoznačne súhlasia so štruktúrnou 

charakterizáciou študovaných komplexov. V elektrónových spektrách pripravených zlúčenín 

pozorujeme široký absorpčný pás prislúchajúci dd prechodu s maximom v intervale 680 až 

795 nm. V EPR spektrách sa ako najzaujímavejší z tejto série látok prejavil trimérny komplex 

5, na základe čoho budeme pokračovať aj v štúdiu jeho magnetických vlastností.

Záver

V súlade so stanoveným cieľom práce bolo pripravených, štruktúrne a spektrálne 

charakterizovaných sedem nových meďnatých komplexov s aniónmi 2-, 3-, 4-nitro a 3,5-

dinitro-benzoových kyselín a s 2,6-pyridíndimetanolom ako neutrálnym N-donorovým 

ligandom. Uvedené výsledky svojou pestrosťou ako štruktúrnych tak i ďalších vlastností 

poukazujú na opodstatnenosť systematického štúdia tejto skupiny látok.
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GEOLOGICKÁ SEKCIA
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Úvod a formulácia cieľa

Popradská kotlina je jednou z perspektívnych oblastí z hľadiska výskytu zdrojov 

geotermálnej energie. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie a exploatácie geotermálnych 

vôd je okrem iného dôležité poznať kvantitatívne vlastnosti geotermálnych vôd [6]. 

Z kvantitatívneho hľadiska je nevyhnutné vyčísliť prírodné množstvo geotermálnej vody. 

Prírodné množstvo je objem geotermálnej vody akumulovaný, alebo pretekajúci cez 

hydrogeologický kolektor geotermálnej vody. Jednou z najprogresívnejších metód hodnotenia 

prognózneho množstva geotermálnej vody je metóda numerického modelovania [7]. 

Samotnému modelovaniu predchádza vytvorenie tzv. koncepčného modelu, ktorý je 

schematický náčrt prúdenia geotermálnych vôd [1]. Cieľom predkladanej práce bolo zostaviť 

koncepčný model prúdenia geotermálnych vôd v Popradskej kotline. 

Vymedzenie územia

Z geomorfologického hľadiska je záujmovým územím podcelok Popradská kotlina 

s rozlohou 500 km2 [2]. Z hydrogeologického hľadiska je do koncepčného modelu potrebné 

zahrnúť infiltračné a výverové oblasti. Z toho dôvodu tvoria hranicu záujmového územia 

orografické rozvodnice. Zo západu územie ohraničuje rozvodnica hlavného toku Poprad. Zo 

severu hranicu tvorí rozvodnica čiastkového povodia Popradu a Dunajca. Z juhu a východu sú 

hranicou rozvodnica hlavného toku a rozvodnice základných povodí patriace do hlavného 

povodia Popradu. Celková rozloha územia je 1 020 km2. 

Materiál a metódy

Pri tvorbe koncepčného modelu sa postupovalo podľa metodických postupov 

opísaných v literatúre [1, 7]. 

Koncepčný model pozostáva z analýzy:
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 hydrogeotermálnej štruktúry

 nádrže geotermálnych vôd

 hydraulických vlastností hydrogeologických kolektorov geotermálnych vôd, 

tlakových a teplotných pomerov 

 okrajových podmienok

 čerpacích vrtov

Na vymedzenie hydrogeotermálnej štruktúry sú potrebné geologické, tektonické mapy 

reliéfu predterciérneho podložia, mapy hrúbky paleogénu, štruktúrnotektonická mapa 

predterciérneho podložia, mapa hrúbky, hĺbky a rozšírenia kolektorov geotermálnej vody. 

Výsledkom syntézy spomenutých máp a údajov je priestorové vyčlenenie hydrogeotermálnej 

štruktúry a nádrže geotermálnej vody [7]. 

Nádrž geotermálnych vôd sa charakterizuje teplotne a geometricky a medzi jej 

najdôležitejšie geometrické charakteristiky patrí tvar, rozsah, priestorové rozmiestnenie a 

hrúbka hydrogeologických kolektorov. Z hľadiska využívania geotermálnych vôd je hĺbka 

stropu a bázy nádrže pod terénom, druh hornín, ich pôvod, vek, hydraulické vlastnosti 

hydrogeologických kolektorov geotermálnej vody [7].

Hydraulickými vlastnosťami sa rozumie koeficient filtrácie (k) v prípade ustáleného 

prúdenia a koeficient zásobnosti (S) pre prípad neustáleného prúdenia [1]. Metodika 

určovania hydraulických parametrov je uvedená v [4] a tlakových pomerov v [5].

Pri riešení úloh opísaných diferenciálnymi rovnicami sa na hraniciach zvodneného 

prostredia zadávajú okrajové podmienky hodnotami funkcie, ktorej riešenie pre územie mimo 

hranice hľadáme [11].

Ak sa v území nachádzajú čerpacie vrty je dôležité poznať čerpané množstvo 

geotermálnych vôd.

Výsledky a diskusia

Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú nasledovné geologické 

jednotky [3]: kvartér, paleogén, mezozoikum chočského príkrovu, mladšie paleozoikum 

hronika, križňanský príkrov, mezozoikum obalu tatrika, kryštalinikum tatrika.
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Sedimenty kvartéru prekrývajú paleogénnu výplň kotlín a na okrajoch aj výstupy 

starších jednotiek. Geneticky sa jedná o glaciofluviálne sedimenty terás, deluviálne sedimenty 

a len lokálne v širokom okolí Gánoviec travertíny.

Horninové sekvencie paleogénu tvoria v Popradskej kotline najväčšiu masu hornín. 

Paleogén je tvorený borovským, hutnianskym a zubereckým súvrstvím. Báza paleogénu 

borovského súvrstvia je tvorená karbonátovými brekciami, zlepencami, pieskovcami 

Horninové senkvencie z hydrogeologického hľadiska plnia funkciu izolátora. [3]. 

Reliéf predterciérneho podložia je budovaný chočským a križňanským príkrovom. 

V Popradskej kotline reliéf podložia z JJZ na SSV pozvoľna klesá [2]. 

Horninové sekvencie chočského príkrovu predstavujú v území hlavný kolektor 

geotermálnych vôd. V Kozích chrbtoch, na okraji Popradskej kotliny v širokom okolí Svitu, 

sú hlavnou horninovou masou príkrovu dolomity. Dolomity sú jemnozrnné, kalové, zriedka 

kryštalické. V tektonických pásmach dolomitové brekcie. Patria k hlavnému dolomitu 

a dolomitom čiernovažskej faciálnej oblasti. Z iných stratigrafických členov majú význam 

gutenšteinske vrstvy. Podradné zastúpenie majú reiflinske vápence a lunzské vrstvy [3]. 

V prevahe horninového komplexu mladšieho paleozoika hronika sú permské 

horninové sekvencie-pestre polymiktné zlepence, pieskovce, melafýry a tufi. Priebeh súvrství 

je v prevahe V-Z s miernym sklonom 10-40º k severu. S ohľadom  na horninovú náplň 

mladšieho paleozoika hronika, sú tieto sekvencie izolátorom cirkulácie vôd na 

subhorizontálnom rozhraní chočského a križňanského príkrovu [3].

Hlavným členom križňanského príkrovu sú ramsauské dolomity (do 400 m), 

pelitické vápence a sliene „fleckenmergel“ jury, keuperské vrstvy a tmavé vápence triasu. 

Úklony vrstiev sú okolo 30º k severu. Prevládajúcim horninami sú rôzne dolomity, brekciové 

dolomity menej vápnité a slienité dolomity, vápnité ílovce a ílovce, zriedka aj kremité 

pieskovce a kremence. Podľa zloženia horninovej náplne v križňanskom príkrove, 

v porovnaní s náplňov chočského príkrovu, usudzujeme, že napriek veľkej hrúbke príkrovu sú 

podmienky na cirkuláciu a akumuláciu hydrotermálnych vôd menej priaznivé [3].

V mezozoickom obale tatrika sú zastúpené v prevahe kremence, zlepence, kremité 

pieskovce a bridlice a len ojedinele gutensteinske vrstvy-tmavé vápence a svetlé dolomity, 

nekarbonatické sedimenty-pieskovce, kremité pieskovce, kremence, zlepence. Sú  

pričleňované k spodnému triasu. Hlbšie súvrstvie je zložené z pestrých bridlíc, dróbových, 

arkózových pieskovcov, zlepencov patrí pravdepodobne spodnému triasu až permu. 
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V horninovej náplni obalu tatrika sú len v podradnom zastúpení karbonátové členy. 

Usudzujeme, že toto prostredie je nevhodné na cirkuláciu a akumuláciu geotermálnych vôd.

V kryštaliniku tatrika sú dominantné dve skupiny hornín: biotitické granodiority až 

tonality s prechodmi do muskoviticko-biotitických granitoidov a potom sú to leukokrátne 

granitoidy. Kryštalické horniny plnia funkciu izolátora [3].

Z vyššie uvedenej charakteristiky vyplýva, že hlavným kolektorom geotermálnych vôd 

v záujmovom území je chočský príkrov. Chočský príkrov bol zistený v južnej časti Poradskej 

kotliny a zasahuje pravdepodobne až do oblasti Kežmarku a Tatranskej Lomnice [6]. Hrúbka 

kolektoru v priestore jeho rozšírenia je značne premenlivá. V centre Popradskej kotliny sú 

hrúbky hornín príkrovu od 200 do 1100. Priebeh osí minimálnych a maximálnych hrúbok je 

v prevahe od JZ na SV. Najväčšia hrúbka horninových sekvencii príkrovu je v osi Poprad –

Veľká Lomnica – Malý Slávkov a Strážky (700 – 1100 m). Hrúbka príkrovu v pásme od 

Kežmarku po širšie okolie okolo Žakoviec je 800 – 300 m. JV a V od vrbovského zlomu je 

hrúbka príkrovu 1200 – 2000 m. JV a V od vrbovského zlomu je postupný nárast hrúbky 

komplexu k severu od 200 m na juhu, po 400 m východne od Tvarožnej. Ďalej na sever 

v podloží zlomu sú hrúbky 900 – 1500 m [2]. Sklony vrstiev sú 20-50º k S až SV [2]. Podľa 

[2] je úroveň predterciéru (chočského príkrovu) v rozmedzí 800 až – 2000 m n. m.

Vrty a z nich zistené hydraulické parametre a tlakové pomery (v podobe 

piezometrických výšok) sú uvedené v Tab.1. Údaje sú prevzaté z literatúry [3, 8, 9, 10, 12].

Tab.1: Vrty a z nich zistené hydraulické parametre a tlakové pomery

Označenie vrtu -

lokalita

Piezometrická výška

(H) [m n. m.]

Koeficient filtrácie

(k) [10-5 m/s]

Teplota na ústi

(T) [Cº]

Vr-1 – Vrbov 702, 9 2,356 56,0

Vr-2 – Vrbov 701,0 8,446 59,0

PP-1 – Poprad 719,5 76,030 48,0

FGP-1 – Stará Lesná 710,4 10,812 19,8

GA-1A – Gánovce 671,6 - 22,7

Vody chočského príkrovu sú viazané na otvorenú štruktúru [6]. Otvorené štruktúry sú 

také, ktoré sú po obvode, v nadloží, alebo podloží napojené na oblasť, v ktorej do nádrže 
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geotermálnych vôd vstupuje, alebo môže vystupovať zrážková, podzemná, alebo povrchová 

voda, pričom sa zdroje dopĺňajú, alebo tieto nádrže sa prirodzene odvodňujú v prameňoch [7]. 

Infiltračné oblasti kolektora sú na SZ okraji kotliny (juhovýchodné a severné svahy 

Tatier) a Z od Gánoviec, v oblasti Kozích chrbtov [6]. Tieto oblasti predstavujú okrajovú 

podmienku Q = konšt. (prítok). 

V oblasti Gánoviec sa nachádzajú minerálne pramene viazané na štruktúru chočského 

príkrovu [6]. Výverová oblasť minerálnych vôd vystupujúcich pri severnom okraji Kozích 

chrbtov sa tiahne prakticky od Gánoviec smerom na V v dĺžke asi 5 km až po obec Hôrka [4]. 

Pramene predstavujú okrajovú podmienku Q = konšt. (odtok). 

Drénovanie kvartérnych sedimentov podložnými karbonátmi bolo zistené viacerými 

hydrogeologickými vrtmi pozdĺž poruchového pásma podtatranského zlomu. Podľa údajov 

získaných z práce [6] zo zrážok spadnutých na hodnotené územie predstavuje neevidovaný 

skrytý odtok podzemných vôd v priemere 15,5 %. Podstatná časť tejto zložky je zrejme 

drénovaná na podtatranskom zlome. Tieto vody sa podieľajú na tvorbe geotermálnych vôd 

v Popradskej kotline. 

V záujmovom území sa nachádza niekoľko zlomov. Najväčšie je vrbovské zlomové 

pásme o šírke cez 0,5 km. Vybieha južne od Spišskej Teplice z Kozích chrbtov a oblúkovite 

prebieha východne od Vrbova k SSV, So strmým sklonom k SZ poklesáva nadložie zlomu 

a zároveň je zlom rozhraním väčších (v podloží) a menších (v nadloží) hrúbok mezozoika 

chočského príkrovu [3]. Zlomové pásma predstavujú okrajovú podmienku Q = konšt. (H = 

konšt. )

Obvod územia kde nedochádza k dotácii geotermálnych vôd ako aj izolátory 

predstavujú okrajovú podmienku Q = 0. 

Predpokladaný smer prúdenia geotermálnych vôd je k JV [3,6]. 

Záver

Cieľom práce bolo vytvoriť koncepčný model geotermálnych vôd v Popradskej 

kotline. Koncepčný model je základom potrebným pre numerickej modelovanie ako jednej 

z najprogresívnejších metód vyčíslenia prírodných a následne využiteľných množstiev 

geotermálnej vody.
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Štúdium Bi-Se-Te mineralizácie a kryštalochémie teluridov a selenidov bizmutu na 

vybraných lokalitách v Karpatoch

Tímea Bálintová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie 

a petrológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; balintovat@fns.uniba.sk 

Úvod a formulácia cieľa

Teluridy bizmutu sa intenzívne študujú najmä od 2. polovice 20 storočia, odkedy je 

známych vyše 90 % všetkých doteraz schválených minerálov tejto skupiny. Napriek 

problémom s častou nestechiometriou týchto fáz a stále pretrvávajúcimi problémami 

s klasifikovaním teluridov bizmutu sa v súčasnej dobe výskumu bizmutových teluridov 

venuje veľká pozornosť, a to nie len ako sprievodným fázam na ložiskách zlata, ale aj 

možnostiam ich aplikácie v elektrotechnike, ako výborných úzkopásových polovodičov. 

V Západných Karpatoch na hydrotermálnych sulfidických a zriedkavo aj na sideritových 

mineralizáciách sa Bi-Se-Te fázy vyskytujú ako sprievodné minerály. K najvýznamnejším 

a zároveň najmenej preskúmaným lokalitám s výskytom Bi-Se-Te fáz v oblasti Karpát patria 

lokality Župkov, Gemerská Poloma a Poruba pod Vihorlatom v Slovenskej republike 

a lokalita Nagybörzsöny v Maďarsku. Práve z tohto dôvodu boli tieto výskyty vytipované ako 

najvhodnejšie na štúdium.

Cieľom tejto práce bola mineralogická identifikácia Bi-Se-Te fáz a sprievodných 

minerálov ako aj určenie ich chemického zloženia.

Materiál a metódy

Vzorky použité na štúdium boli získané dvoma spôsobmi, a to priamym odberom 

v terénne (z háld a odkryvov) a zo zbierok a depozitov zahraničných univerzít a múzeí. 

V priebehu terénneho výskumu sa nám v rámci Slovenska podarilo odobrať vzorky zo 

Župkova, Gemerskej Polomy, Poruby pod Vihorlatom a v Maďarsku z lokality Nagybörzsöny. 

Ďalší študijný materiál pochádzal zo vzoriek deponovaných v Moravskom zemskom múzeu 

v Brne, Prírodovednom múzeu vo Viedni a zo zbierok Univerzity v Miškovci. Na zistenie 

chemického zloženia a identifikáciu sme použili elektrónový mikroanalyzátor CAMECA 
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SX100 (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava) pri nasledujúcich podmienkach: 

urýchľovacie napätie 20 kV, vzorkový prúd 15 a 20 nA, priemer elektrónového lúča 1 - 6 µm. 

Pri meraní boli použité nasledovné štandardy a ich spektrálne čiary: CuFeS2 (Cu Kα, Fe Kα, 

S Kα), PbS (Pb Mα), Ag (Ag Lα), NaCl (Cl Kα), Cd (Cd Lα), Bi (Bi Lα), Bi2Te3 (Te Lα), Au 

(Au Lα), Bi2Se3 (Se Lβ), Sb2S3 (Sb Lβ), FeAsS (As Kβ), HgS (Hg Lα), InSb (In Lα).

Výsledky a diskusia

Podrobným mineralogickým výskumom sme zistili, že výskyt teluridov na lokalite 

Nagybörzsöny je oveľa zriedkavejší ako sa uvádzalo a predpokladalo. Vzorky poskytnuté z 

depozitov zahraničných múzeí boli mylne evidované, ako napr. vzorka poskytnutá z 

Moravského zemského múzea  evidovaná ako pilsenit (1979) z Nagybörzsöny, ktorá bola 

napokon detailným mineralogickým výskumom identifikovaná ako zmes bizmutinitu a Cu-

Pb-Bi sulfosolí (gladit, krupkait, friedrichit) s nepatrným množstvom joséitu-B. Taktiež pri 

analyzovaní vzorky NHM 2641 (Obr.1) z Prírodovedného múzea vo Viedni, ktorá bola 

evidovaná ako tetradymit z Nagybörzsöny sme zistili, že na rozdiel od prvého prípadu je daná 

vzorka zložená výlučne z teluridov bizmutu. Z veľkej časti je táto vzorka tvorená joséitom-B, 

v ktorom sa nachádzajú inklúzie hedleyitu, bizmutu a neznámej fázy s teoretickým vzorcom 

Bi2Te. Fáza s týmto zloženým bola po prvý krát opísaná z lokality Ergelach, Jakutskej 

republike v Rusku [1], neskôr bola tiež zistená na ložisku Caijaying [2] a Huangshaping [3] 

v Číne.

Obr.1: Inklúzie bizmutu, hedleyitu a nepomenovanej fázy Bi2Te v masívnom joséite-B z lokality Nagybörzsöny 
(vzorka poskytnutá z NHM vo Viedni).

Väčšinu vyhotovených analýz z tejto lokality tvoria elektrónové mikroanalýzy 

asociujúcich minerálov, a to najmä rôznych sulfidov a sulfosolí. U týchto fáz sme 

hedleyit

   Bi

    Bi2Te

  joséit-B

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1018



zaznamenali malú izomorfnú zámenu S ↔ Se a takmer nulové obsahy telúru. Zo sulfosolí Bi 

sme identifikovali sulfosoli meneghinitovej, lillianitovej a galenobizmutit-weibulitovej 

(weibullit Pb6Bi8(S,Se)18) homologickej série. Z bizmutových fáz sme ďalej na tejto lokalite 

identifikovali reverzný člen bizmutinitu s teoretickým zloženým Bi3S2 a nepomenovanú fázu 

BiS. Pre Bi3S2 je typická substitúcia S ↔ Se a pre nepomenovanú fázu BiS sú charakteristické 

zvýšené koncentrácie Pb a mierna izomorfná zámena S → (Se, Te).  

Vo vzorkách zo Župkova sa nám podarilo identifikovať okrem doteraz opísaných 

minerálov (tetradymit, fluórapatit, montanit) [4] aj ďalší, doposiaľ na tejto lokalite 

neidentifikovaný minerál bizmut (Obr. 2), ktorý sa rozkladá na viaceré sekundárne minerály 

bizmutu.

Obr.2: Bizmut (biely) zatláčaný sekundárnymi minerálmi Bi.

Z lokality Gemerská Poloma sa nám z teluridov bizmutu podarilo identifikovať len 

bežný tetradymit Bi2Te2S a joséit-B Bi4Te2S. Okrem spomínaných teluridov sme 

identifikovali ešte galenobizmutit, bizmut a zavaritskit BiOF, ktorý je v Západných Karpatoch 

novo zisteným minerálom.  

Z oblasti Poruby pod Vihorlatom sme odobrali veľké množstvo zaujímavého 

študijného materiálu a zistili, že Bi-Se-Te mineralizácia sa viaže na strmo uklonené pukliny 

v rôznych typoch metasomatitov. Doposiaľ bola študovaná iba jedna vzorka, na základe čoho 

môžme usúdiť, že Bi-Se-Te mineralizácia je na lokalite predstavovaná pestrou asociáciou Bi-

Se-Te minerálov (teluronevskit Bi3TeSe2, Se-joséit-A Bi4TeS2, Se-joséit-B Bi4Te2S), čo je 

v ostrom kontraste s publikovanými údajmi [5, 6], ktoré uvádzajú, že hlavnou fázou na 

lokalite je vihorlatit a ostatné fázy, ako teluronevskit a tetradymit sa vyskytujú len veľmi 

vzácne.
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Záver

Mineralogickým výskumom sme zistili, že výskyt teluridov bizmutu na lokalite 

Nagybörzsöny je oveľa zriedkavejší než sa predpokladalo, pričom z teluridov bizmutu sa nám 

podarilo identifikovaž len joséit-B, hedleyit a neznámu fázu s teoretickým vzorcom Bi2Te. 

Ďalej sme identifikovali sulfosoli Bi, ktoré sú na skúmanej lokalite zastúpené lillianitovou 

(lillianit, gustavit), meneghinitovou (bizmutinit, gladit, krupkait, friedrichit) a  

galenobizmutit-weibulitovou (weibulit) homologickou sériou. Z bizmutových fáz sme ďalej 

určili reverzný člen bizmutinitu s teoretickým zloženým Bi3S2 a nepomenovanú fázu BiS. Zo 

Župkova sme opísali doposiaľ neidentifikovaný minerál bizmut. Najzaujímavejším výskytom 

je lokalita Poruba pod Vihorlatom, kde sme štúdiom zatiaľ iba jednej vzorky zistili pomerne 

pestrú asociáciu Bi-Se-Te minerálov (teluronevskit Bi3TeSe2, Se-joséit-A Bi4TeS2, Se-joséit-

B Bi4Te2S), čo je v ostrom kontraste s publikovanými údajmi [5, 6].
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Pozorovanie teplotno-vlhkostného režimu v horninovom masíve

Martin Brček
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Úvod a formulácia cieľa

Degradáciu horninových masívov spôsobuje viacero faktorov. Výrazný vplyv v

procese deteriorácie môžeme pripísať účinkom vlhkosti, teploty, prítomnosti hygroskopických

solí ako i rozličným biofaktorom (existencii živých organizmov ako rias, lišajníkov a pod.). 

Viaceré z menovaných faktorov sú závislé od geografickej polohy, klimatických a 

hydrogeologických podmienok. 

Procesy zvetrávania a degradácie postihujú skalné horninové masívy v neobvyklom 

rozsahu a majú za následok množstvo škôd tak na prírodných, ako aj na historických 

pamiatkach. Medzi objekty, ktorým v dôsledku týchto procesov venujeme pozornosť, patrí aj

Spišský hrad. 

Z tohto dôvodu sme na predmetnej lokalite vybudovali informačný systém, ktorý je

zameraný na pozorovanie teplotno-vlhkostného režimu v horninovom masíve, tzv. basement 

(východisko) na základe ktorého bude možné prognózovať ďalší vývoj degradačných 

procesov a lepšie sa pripraviť na zmiernenie ich následkov v podobe účinnej sanácie, príp. 

správnej voľby konzervačných opatrení.

Opis sledovanej lokality

Spišský hrad (obr. 1) vznikol v 12 storočí a patrí medzi naše najvýznamnejšie kultúrne 

pamiatky a od roku 1993 je zapísaný aj v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Hrad je situovaný na travertínovej kope nachádzajúcej sa v Hornádskej kotline, ktorá podobne 

ako ostatné kotliny Západných Karpát, vznikla poklesnutím v neogéne. 

Výrazná a silne členitá travertínová akumulácia hradného vrchu tvorí dnes iba 

denudačnú trosku pôvodne rozsiahlej travertínovej kopy. Tento stav spôsobili gravitačné 

deformácie blokového charakteru, pri ktorých došlo k podpovrchovým plazivým pohybom 

rigidných travertínových telies po plastickom podloží. Významnú úlohu tu zohrali procesy 
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zvetrávania, krasovatenia a erozívno-denudačné procesy. Vplyv na počiatočný rozvoj 

plazivých blokových pohybov už v pleistocéne malo aj intenzívne premŕzanie travertínov, 

najmä na ich kontakte s paleogénnym podložím [1]. 

Obr. 1: Spišský hrad

Separáciu travertínového telesa na bloky počas periglaciálnej klímy pravdepodobne

zvýraznilo i rozširovanie ľadovej výplne v trhlinách. 

Hradný vrch je po obvode zo SZ, S, SV a JV ohraničený strmými skalnými stenami 

vysokými 15 až 20 m s priemerným sklonom 70 až 80°. Travertínové teleso Spišského hradu 

je silne porušené systémom tektonických línií, puklín a trhlín s rozdielnym priestorovým 

a hĺbkovým dosahom. Najvýraznejší zlomový systém má orientáciu v smere SZ-JV [2].

Materiál a metódy

Katedra inžinierskej geológie v spolupráci s Fyzikálnym ústavom Slovenskej 

akadémie vied sa venuje pozorovaniu prirodzeného vlhkostnému režimu v travertínovom 

masíve Spišského hradu. Použitý spôsob monitorovania podáva obraz o vlhkosti v hornine cez 

informáciu o tepelných vlastnostiach, ktoré sú silne ovplyvnené práve obsahom vlhkosti. 

Vlhkosť skalného masívu sa monitoruje meraním tepelnej vodivosti, ktorá je citlivá na vodu 

nachádzajúcu sa v póroch materiálov.

Na monitorovanie spomenutého efektu bol s úspechom využitý senzor založený na 

princípe horúcej gule, ktorá monitoruje tepelnú vodivosť. Model metódy horúcej gule (hot 

ball method) je znázornený na obr. 2. Senzor má približne tvar guličky, v ktorej sa generuje 

teplo vo forme funkcie jednotkového skoku. Gulička zároveň monitoruje teplotu jej 
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bezprostredného okolia v horninovom masíve. Teplota je mierou tepelnej vodivosti podľa 

vzťahu:

)4/( mrTq   [A]

ak poznáme veľkosť generovaného tepla q (tepelný výkon produkovaný senzorom), polomer 

guličky r a stabilizovanú hodnotu teplotnej odozvy Tm [1]. 

Obr. 2: Model metódy horúcej gule - vľavo; hot ball senzor - v strede; „hot ball“ sonda a záznamová jednotka -
v pravo (upravené podľa [2])

Za účelom pozorovania teplotno-vlhkostného režimu južnej časti hradného masívu 

Spišského hradu, tzv. Perúnovej skaly boli osadené štyri „hot ball“ sondy v rozdielnych 

hĺbkových úrovniach (10 cm, 40 cm, 80 cm a 150 cm). Vo výške cca 130 cm od zemského 

povrchu boli v jednej rovine a so vzájomným odstupom 20 cm do skalnej steny vyvŕtané 

subhorizontálne jadrové vrty o priemere 32 mm. Do vrtov boli zapustené sondy a ústia vrtov

boli opatrené proti vniknutiu akejkoľvek kvapaliny silikónovou pastou. Efektívnosť inštalácie 

v značnej miere závisí od dôslednosti vykonávaných prác. Máme tým na mysli hlavne 

zabezpečenie bezprostredného kontaktu „hot ball“ sondy so stenou vrtu, tak aby bol 

umožnený prirodzený transport vlhkosti (difúzie vody) z horninového masívu do sondy. 

Takýto kontakt sme dosiahli tým, že sme na dno vrtu umiestnili travertínovú pastu 

(travertínový prach o frakcii 0,063 mm zmiešaný s vodou), do ktorej sme vnorili sondu. 

Zvyšok voľného priestoru vrtu sme postupne až k povrchu vyplnili kúskami vrtného jadra 

v kombinácii s travertínovou pastou. 

Informáciu o relatívnej vlhkosti v masíve wr (%) vymedzuje vlhkostná škála (rozsah). 

Vlhkostnú škálu je možné určiť viacerými spôsobmi: priamym meraním in situ (v teréne), 

v laboratórnych podmienkach, alebo ich vzájomnou kombináciou. Všetky spôsoby sa 

zakladajú na tom, že k minimálnej hodnote q/Tm (W.K-1) zaznamenanej sondou priradíme 

hodnotu 0 % a maximálnej hodnote priradíme 100 % relatívnej vlhkosti. Takto zvolený 

metodický postup pre priame meranie, ale naráža na jeden problém, a to ten, že je potrebné 

dlhé časové obdobie k tomu, aby sme zaznamenali výskyt maximálnej a minimálnej hodnoty. 

V tomto ohľade nám ale napomáha  poznatok, že v prírodných podmienkach dochádza 
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k postupnému zvyšovaniu podielu podzemného zásobovania vodou. Na základe tejto 

skutočnosti vieme prognózovať výskyt maximum a minimum hodnoty v určitých ročných 

obdobiach. V našich klimatických podmienkach môžeme predpokladať maximálne zvýšenie 

prirodzenej vlhkosti resp. obsahu vody v horninovom masíve v jarnom období, keď dochádza 

k topeniu snehu, alebo v období dlhotrvajúcich atmosférických zrážok. Analogicky, 

minimálnu hodnotu môžeme zaznamenať v dlhých bezzrážkových obdobiach. Stanovenie 

minimálnej hodnoty v laboratórnych podmienkach sa javí byť najjednoduchším spôsobom 

vôbec. Pracovný postup je veľmi jednoduchý, rýchly a spoľahlivý. Sondu vysušíme pri 105 °C 

do stálej hmotnosti, tak ako to predpisujú technické normy pre laboratórny výskum vlastností 

hornín. Zo súboru údajov (q/Tm; W.K-1), ktoré sonda zaznamená počas resp. vo fáze ustálenej 

hmotnosti určíme prostredníctvom štatistických metód minimálnu hodnotu, ktorej bude 

zodpovedať 0% relatívnej vlhkosti v masíve (wr; %). Pri zisťovaní maximálnej hodnoty, kedy 

treba sondu úplne nasýtiť, sme postupovali tým spôsobom, že sme vysušenú sondu vložili do 

kvapaliny (destilovanej vody izbovej teploty) tak, aby bola zaliata do štvrtiny svojej výšky. Po 

24 hodinách sme vodu doplnili do polovice a po ďalších 24 hodinách do troch štvrtín výšky 

sondy. Sondu sme ponechali v kvapaline až do doby, kým sa hodnota parametra q/Tm (W.K-1) 

neustálila. Použitie vlhkostnej škály však narazilo na závažný problém, ktorý spočíval v tom, 

že hodnoty parametra q/Tm namerané in situ presahovali veľkosť zvolenej škály. 

Pravdepodobne to bolo zapríčinené tým, že sme pri sýtení sondy použili kvapalinu 

(destilovanú vodu), ktorá nezodpovedá fyzikálno-chemickým vlastnostiam podzemnej vody 

vyskytujúcej sa v travertínovom masíve Perúnovej skaly. Žiaľ, z tohto dôvodu zatiaľ nie je 

možné zaradiť do grafických zobrazení informáciu o relatívnej vlhkosti v horninovom masíve 

wr (%), ale len parameter q/Tm (W.K-1), na základe ktorého sme schopný stanoviť vlhkostnú 

škálu.

Výsledky a diskusia

Zvýšená premenlivosť (variabilita) hodnôt parametra q/Tm v hĺbke 10 cm signalizuje, 

že parameter je v priamej závislosti, ako s povrchovými teplotnými zmenami, tak aj 

s atmosférickými zrážkami tzv. priamo závisí na vonkajších klimatických podmienkach. 

S narastajúcou hĺbkou dochádza k postupnej retardácii a ustaľovaniu uvedeného účinku (obr.

3). K najvýraznejším zmenám bude pochopiteľne dochádzať najmä v obdobiach s dlhodobo 

pretrvávajúcou zrážkovou činnosťou. Zvýšená variabilita parametra q/Tm v takomto období je 

pochopiteľná, pretože atmosférická (zrážková) voda infiltruje do travertínového masívu 
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a v súvislosti s tým sa zvýši i tepelná vodivosť masívu. Tento jav má adekvátny vplyv aj na 

termofyzikálny parameter akým je q/Tm, ktorý zaznamenáva sonda hot ball, a na základe 

ktorého stanovujeme vlhkosť v masíve. Na tomto mieste však treba poznamenať, že boli 

spozorované i také obdobia, keď sa úhrn zrážok výrazne nepodieľal na zmene vlhkostného 

režimu. Tento jav si vysvetľujeme, tým že intenzita a šírenie vlhkosti závisí v prevažnej miere 

aj od teploty. V užšom chápaní predpokladáme, že k difúzii vody resp. vodnej pary a teda aj k 

zvýšeniu vlhkosti v horninovom masíve dochádza v daných podmienkach až pri určitej 

teplote.

Obr. 3: Vzťah priebehu teploty a parametra q/Tm v závislosti od úhrnu zrážok; vľavo pre hĺbku 10 cm a vpravo 
pre hĺbku 150 cm

Teplotné údaje všetkých štyroch inštalovaný sond sú znázornené na obr. 4. Teplotné 

variácie medzi dňom a nocou sú veľmi dobre pozorovateľné v pripovrchových úrovniach 

skalného masívu t.j. v hĺbke 10 a 40 cm. Z grafu je zjavné, že teplota vo 

všetkých pozorovaných hĺbkach v období od 4.12.08 do 6.1.09 klesá, s výnimkou piatich dní, 

počas ktorých došlo k zvýšeniu teploty oproti predchádzajúcim dňom o cca 3,2 °C. V týchto 

dňoch (17. až 21.12.08) je viditeľná i časová retardácia teplotného výkyvu s postupne

narastajúcou hĺbkou. Zvýšená vonkajšia teplota zaznamenaná dňa 17.12. dosiahla 11,1 °C, 

pričom v hĺbke 10 cm sa toto zvýšenie prejavilo 18.12. (5,7 °C), v hĺbke 40 cm 19.12. (5,446

°C) a v hĺbke 150 cm až dňa 20.12. (6,905 °C). Z grafu je ďalej zjavné, že teplotný záznam z

hĺbok 80 cm až 150 cm má plynulejší charakter oproti priebehom v pripovrchových 

úrovniach. Na základe interpretácie grafu (obr. 4) možno usúdiť, že v pripovrchových častiach 

skalného masívu (10, 40 cm) je hornina vystavená značnej teplotnej záťaži (thermal load), 

ktorá s narastajúcou hĺbkou a v čase t postupne vyznieva. 
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Obr. 4: Variácie teploty v rozdielnych hĺbkových úrovniach horninového masívu Perúnovej skaly. Časť 
monitorovaných teplotných dát z hĺbkovej úrovne 80 cm a klimatologických dát chýba z dôvodu poruchy 
prístrojového vybavenia.

Záver

Vybudovaný informačný systém nám umožňuje lepšie pochopiť priestorové rozloženie

ako teploty, tak aj parametra q/Tm (vlhkosti) v horninovom masíve. Na základe 

poznania vzájomných vzťahov a závislostí medzi pozorovanými parametrami 

a klimatologickými údajmi, ako aj mnohými ďalšími napr. fyzikálno-mechanickými

vlastnosťami hornín, teplotnou deformáciou hornín atď. bude možné bližšie ozrejmiť vývoj 

degradačných procesov. Ak budú známe tieto mechanizmy je možné usudzovať o budúcom 

vývoji pozorovaného javu (mikrotrhliny, fragmentácia, separácia a pohyb horninových 

blokov) a dôkladnejšie sa pripraviť na zmiernenie ich následkov.
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Kontaminácia stream sedimentov na ložisku Dúbrava (Nízke Tatry)

Vladimír Čavajda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, vladimir.cavajda@mail.com

Úvod a formulácia cieľa

Slovensko je jednou z krajín, v ktorej sa banská činnosť traduje už od stredoveku. 

Nadmerná exploatácia ložísk nerastných surovín, hlavne po II. svetovej vojne, ich úprava 

a spracúvanie majú za následok výrazné zásahy do prírodného prostredia. Zmenu politického 

systému po roku 1989, s ktorým nastali ekonomické aj trhové zmeny sa výrazne dotkli 

všetkých priemyselných odvetví. Ťažobný priemysel začal upadať a do roku 1993 boli 

v Slovenskej republike uzatvorené takmer všetky banské diela. Okrem problémov s 

nezamestnanosťou, ktoré nastali po ich uzavretí sa museli riešiť aj problémy s manažmentom 

vyprodukovaného odpadu, ktorý predstavuje pri určitých podmienkach potenciálne zdroje  

toxického odpadu. Daný odpad bol väčšinou ukladaný na haldách alebo odkaliskách. Ukazuje 

sa, že haldy a odkaliská predstavujú vážne potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie 

a sú v istom zmysle časovanou chemickou bombou, v ktorej za vhodných podmienok môžu 

prebiehať procesy kontaminujúce okolie a to hlavne geologické prostredie, povrchové 

a podzemné vody. Jedným z polutantov je antimón (Sb), ktorý sa ťažil v podobe 

antimonitovej rudy na viacerých ložiskách Západných Karpát. Dúbravské rudné pole, 

situované v ďumbierskej časti Nízkych Tatier, patriace so svojou ročnou produkciou okolo 

450 t antimonitovej rudy k tým najväčším. Poznatky o správaní, migrácii a kontaminácií Sb sú 

zatiaľ minimálne a táto problematika je na Slovensku veľmi aktuálna, keďže ochrane 

životného prostredia sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť.

Na danom území som sa zameral hlavne na problematiku stream sedimentov a preto ciele 

práce je možné sformulovať nasledovne:

1, charakterizácia stream sedimentov s dôrazom na zachytávanie ťažkých kovov v nich

2, porovnanie environmentálneho znečistenia na študovanom území v nadväznosti na 

predchádzajúce projekty
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3, porovnanie a grafické znázornenie zmeny znečistenia pomocou geochemických máp 

vytvorených v programe MapInfo 9.0

Vymedzenie územia:

Ložisko Sb rúd Dúbrava sa nachádza 7 km od južne od obce Dúbrava, v Z časti 

Nízkych Tatier (severné svahy) v doline Križianka a v doline Ľubeľská (Kraľovianka), pričom 

ložisko, vrátane všetkých výskytov stareckých prác, pokrýva plochu cca 10 km2 [1]. 

Prieskumné územie leží  v ochrannom pásme chráneného územia SR,  s oficiálnym názvom 

"Národný park Nízke Tatry" (NAPANT) vyhlásený 14. 06. 1976 nariadením vlády č. SSR 8. 

119/1978 (celková výmera 61,095 ha) [2].

Územie ložiska budujú biotitický granodiorit  a tonalit, menej sú zastúpené granity, 

aplity a pegmatity. Migmatity a ruly vystupujú vo forme pozdĺžnych telies a predstavujú 

relikty kryštalinického plášťa. Dúbravské rudné pole má dĺžku 4 km, šírku okolo 1 km 

a výškový rozsah 350 m. Hlavné kremenné žily s antimónovou mineralizáciou majú smer S - J

a sú sprevádzané mnohými diagonálnymi žilkami. Najkvalitnejšie rudné pne a stĺpy 

monominerálneho antimonitu vznikali na prieniku hlavných a diagonálnych žíl. Hlavné 

minerály v kremenných žilách sú antimonit a pyrit. Sprevádzajú ich arzenopyrit, Pb-Sb-Bi 

sulfosoli, sfalerit, tetraedrit, bournonit, chalkostibit, zlato, scheelit, Fe dolomit a baryt. Na 

ložisku je odlíšená staršia scheelitová etapa mineralizácie a mladšia kremeňovo-sulfidická 

etapa. Scheelit sa nezistil na žilách kremeňovo-sulfidickej mineralizácie s antimonitom. 

Mineralizácie sú oddelené tektonicky a v miestach kríženia žíl sa potrvdil mladší vek 

sulfidickej mineralizácie. Obsahy Sb v rude kolíšu od 1,5 do 5,0 % [4].

Materiál a metódy

Celkovo bolo odobratých 22 vzoriek stream sedimentov. Vzorky boli odobraté ako 

z celého profilu toku potoka Krížianka, tak aj z miest tvorby znečistenia a tiež z miest 

nepostihnutých kontamináciou. Tieto vzorky boli označené ako PT-1 až 18 a PPL 2, PPL 4, 

PPP 5, PPP 6a, PPL 8, PPP 9, PPP 15a, PPP19. Pri odoberaní vzoriek bola použitá metodika 

podľa Geochemického atlasu SR– Riečne sedimenty z dôvodu možného porovnania 

výsledkov. Vzorky boli následne vysušené pri izbovej teplote a presitované na frakciu 1 mm. 

Vodivosť a pH boli zmerané vo vodnom roztoku a 1M výluhu KCl (10 g navážky na 25 ml 

roztoku) [5]. Následne bolo vybraných 5 reprezentatívnych vzoriek, ktoré boli analyzované 3-

krokovou sekvenčnou analýzou [3]. Metóda sekvenčnej analýzy slúži na pochopenie 
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fyzikálno-chemických procesov fixácie, mobility, transportu kovov v geologickom prostredí 

a rozdeľuje sledované prvky do troch frakcií: 

1) vodorozpustná frakcia, ktorá charakterizuje podiel stopových prvkov rozpustných vo 

vodnej fáze vo forme prevažne anorganických solí 

2) iónovymeniteľná a karbonátová frakcia, ktorá charakterizuje podiel stopových      prvkov 

adsorbovaných na anorganických soliach a viazaných v karbonátoch, ktoré sa uvoľňujú do 

vodného prostredia pri zmene neutrálnych podmienok na mierne kyslé 

3) redukovateľná frakcia, ktorá charakterizuje podiel prvkov viazaných na oxidy Fe a Mn, 

ktoré sú termodynamicky nestabilné a uvoľňujú stopové prvky do vodného prostredia pri 

zmene jeho redox potenciálu.

Výsledky a diskusia

Vo vzorkách ktoré boli odobraté pozdĺž celého toku potoka Krížianka vykazovali 

stabilné hodnoty pH v intervaloch 6,62 až 7,47. Podobné hodnoty vykazovalo aj pH v 1 M 

KCl v rozmezí 5,46 až 6,50. Mierne anomálie tvoria vzorky PPL 4 a PPL 8 (Obr.1), v ktorých 

boli namerané hodnoty 6,64 a 6,72 v 1 M KCl. Tieto vzorky boli odobraté s prítokov potoka 

Krížianka, ktoré vytekajú z háld. Na grafe možno vidieť trend mierneho narastania pH od 

vzorky PPP 9. Hodnoty konduktivity sa pohybovali v rozmezí 66 a 285 mS/cm. Vyššia 

vodivosť 285 mS/cm bola nameraná v vzorke PT-3, ktorá sa nachádza v blízkosti vzorky 

PPL-4.

Obr.1.: Hodnoty pH stream sedimentov z Dúbravy

Sekvenčné analýzy boli robené na piatich reprezentatívnych vzorkách PT-6, PT-7,  PT-

10, PT-13, PT-17. Na  daných vzorkách možno sledovať trend postupného narastania hodnôt 

Sb (Obr.2) v smere toku Krížianky, kde pri vzorke PT-17 je obsah Sb vo vodorozpustnej 

frakcii okolo 30 ppm. Najväčší podiel Sb je v 1. frakcii (Obr.4). Na hodnotách  As sledujeme 
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trend postupného narastania hodnôt (Obr.3). Svoje maximum dosahujú vo vzorke PT-10, kde 

dosahujú hodnoty v redukovateľnej frakcii až 60 ppm. Vzorka PT-10 reprezentuje staré 

odkalisko tesne pod banským závodom. V ďalšom priebehu grafu nastáva klesanie, ale aj tak 

sú hodnoty pomerne vysoké (35 ppm).  

        
Obr.2.: Hodnoty Sb vo všetkých 3 frakciách Obr.3.: Hodnoty As vo všetkých 3 frakciách

Obr.4: Obsah Sb v jednotlivých frakciách

       
Obr.5.: Graf 3. frakcie na prvkoch Al, Mn, Fe, SO4 Obr.6.: Graf 3. frakcie na prvkoch As, Sb, Pb, Zn
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(Obr.5) naznačuje, že vysoký podiel rozpustnosti majú hlavne prvky Al a Fe vo 

frakcii, ktorá sa viaže práve na oxidy Fe a Mn. Hodnoty sú najvyššie vo vzorke PT-10 a 

to takmer 4000 ppm. Priebeh hodnôt prvku Al je v podstate totožný s Fe, rozdiel je iba 

v maximách, kde u Al sa pohybujú do 2000 ppm. Taktiež môžeme sledovať, opätovný nárast 

hodnôt v smere toku Krížianky. 

U prvku As (Obr.6) môžeme opäť vidieť stúpajúci charakter grafu, ktorý dosahuje 

maximum vo vzorke PT-10, s hodnotou 60 ppm. Zásadná  sa zdá byť vzorka PT-10, pri ktorej 

takmer všetky prvky dosahujú vysoké hodnoty, respektíve majú gradačný charakter smerom 

k tejto vzorke.

Záver

- stream sedimenty na lokalite Dúbrava vykazujú znečistenie hlavne lokálneho charakteru 

akým sú  haldy, odkaliská, opustené štôlne

- hlavným kontaminantom je Sb, ktorého zastúpenie narastá hlavne smere toku Krízianky, 

zvýšené obsahy preukazujú aj As, Pb, Zn, Cu. Najväčší podiel Sb je v 1. (vodorozpustnej) 

frakcii tým pádom sa veľmi ľahko dostáva do okolitého prostredia

- pH stream sedimentov nie je  výrazne ovplyvnené znečistením týkajúceho sa kyslých 

banských vôd
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Úvod a formulácia cieľa

Neogénne sedimenty Nitrianskej pahorkatiny obsahujú bohato zastúpenú faunu 

cicavcov, pričom hlavnú zložku tvorí vyhynutá čeľaď chobotnatcov – Mastodontidae. Prvý 

krát boli nálezy z okresu Topoľčany opísané už v roku 1931 z pontských sedimentov 

nachádzajúcich sa priamo v areáli tohto mesta [8]. Nález bol zaradený k rodu Tetralophodon. 

V roku 1963 bol tento rod opísaný pod druhovým menom T. grandincisivus z pieskovne 

blízkej lokality Kuzmice [7]. Zachované sú podnebné kosti so zubom M3 sin. a viaceré kosti 

lebky. Vzácne sú najmä dobre zachované kompletné kly a celková dĺžka lebky je tak 3350 

mm. Sedimety boli datované do pontu [7]. Revízia nálezu však preukázala chybné určenie a 

nález preradila do druhu Mammut borsoni a vek sedimetárneho súboru do pliocénu (dák –

roman) [1]. Tomu odpovedá aj sprievodná fauna na lokalite pozostávajúca z nálezov 

izolovaných zubov pokročilej formy druhu Anancus arvernensis [1]. Druh Anancus 

arvernensis bol opísaný aj z lokality Biskupová [2]. Nález  reprezentuje kompletná sánka so 

zachovanými molármi, fragmenty lopatky a femuru. 

Cieľom príspevku je opis nových, dosiaľ nepublikovaných nálezov z Nitrianskeho 

regiónu. Nálezy sú reprezentované kostrovými zvyškami vrchnomiocénnych mastodontov z 

pohoria Tríbeč a nálezom izolovaného zubu z pliocénnych sedimentov lokality Veľké 

Ripňany. Výskum tak môže malou mierou prispieť k poznatkom o stave populácií a ich vývoji 

a zmenách v čase na našom území. 

Materiál a metódy

Územie Nitrianskej pahorkatiny tvorí najrozsiahlejší medzihorský výbežok 

Podunajskej nížiny (tzv. Topoľčiansky záliv), vklinený vo forme širokého zálivu medzi 

pohoria Tríbeč, Považský Inovec a Strážovské vrchy, pričom jeho južná časť tvorí ešte 
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okrajovú zónu Podunajskej roviny [6]. Prvú lokalitu predstavuje západný okraj vrchu 

Hrdovická v Tríbečskom pohorí, východne od obce Čeľadince. Sedimety sú datované do 

vrchného miocénu (panón) a sú reprezentované limnickými vápencami s polohami 

hrdzavožltého ílu, ktoré predstavujú zvyšky panónskeho sladkovodného jazera. Sedimenty sú 

stratotypovou lokalitou hlavinských vrstiev [3]. Osteologický materiál bol získaný zberom 

autorom práce a predstavuje prvý doklad stavovcov na tejto lokalite a zároveň najstaršiu faunu 

stavovcov v oblasti. Druhú lokalitu predstavuje obec Veľké Ripňany v juhozápadnej časti 

okresu Topoľčany. Nález reprezentuje izolovaný molár M2 dext. druhu Mammut borsoni

uložený v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch pod evidenčným číslom Pzv-43. Zub, ktorý bol 

získaný v roku 1973 od tamojšieho nálezcu, pochádza z hrdzavožltých slabo limonitizovaných 

fluviálnych pieskov s prímesou jemného štrku. Sedimenty sú pliocénneho veku a majú 

pravdepodobne fluviálnu genézu. 

Výsledky 

1. Lokalita Hrdovická

Osteologický materiál z vrchnomiocénnej lokality Hrdovická je fragmentárny. Jeho 

zaradenie je preto možné iba ako Mastodontidae indet., v niektorých prípadoch je i to otázne. 

Dentále: fragment ľavej dentálnej kosti predstavuje laterálnu externú stenu mandibuly.  

Na vnútornej strane sú zachované zvyšky po dvoch zubných pozíciách (alveolách). Ich 

orientácia je postero-ventrálna, čo zodpovedá koreňu klasického molára mastodontov 

(vplyvom typu zubnej výmeny, kde nové zuby v zadnej časti vytláčajú predné). Posteriórny 

koniec dentále sa začína postero-dorzálne dvíhať a jemne rotuje mediálnym smerom.  

Maximálna dĺžka fragmentu je 123 mm a maximálna výška (v posteriórnej časti) je 78 mm. 

Maximálna medio-laterálna hrúbka je 45 mm. 

Femur: fragment predstavuje časť (?) pravej proximálnej epifýzi. Je veľmi zle 

zachovaný. Zachovaná je mediálna časť, ale bez kĺbovej hlavice. Laterálna časť je odlomená a 

chýba. Z posteriórneho pohľadu sú viditeľné masívne drsné zhrboľatené plochy pre úchyt 

šliach. Mediálny okraj je relatívne výrazný, ostro ohraničený. Maximálna výška fragmentu je 

134 mm a maximálna postero-anteriórna vzdialenosť je 132 mm. Maximálna medio-laterálna 

hrúbka je 80 mm. 

Zuby: nálezy zubov reprezentuje fragment zubnej skloviny s časťou dentínu. Hrúbka 

skloviny je 5, na niektorých miestach až 6 mm. Takto masívna sklovina je typická najmä pre 
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čeľaď mastodontidae [2, 4, 5]. Z lokality pochádzajú aj mnohé fragmenty klov, ktoré jasne 

dokazujú výskyt tejto čeľade na lokalite. 

2. Lokalita Veľké Ripňany

Mammut borsoni: Izolovaný spodný molár M2 dext.: zub je zygodontný, trilofodontný. 

Zachovaná je iba korunka bez koreňa. Tá je dobre zachovaná, s miernymi puklinami na 

laterálnej ploche zuba. Zubná sklovina nie je hladká, je pokrytá hrboľčekmi. Na stenách údolí 

sú vyvinuté posteriórne a anteriórne hrebienky. Obrys bázy korunky je na mesiálnej strane 

zúžený, smerom k distálnej sa mierne rozširuje.  Údolia (interlofid) sú nezastreté, na 

lingválnej strane trochu širšie ako na bukálnej. Nie je vyvinutá tendencia na ukladanie 

cementu. Sklon bočných stien molárovej korunky je vertikálny na postritovej a naklonený na 

pretritovej časti. Exoflexus výraznejší na lingválnej strane. Osi hrebeňov však nesmerujú na 

predozadnú os kolmo, ale smerom na postrit zvierajú tupí uhol a na pretrit ostrý. Takže 

hrebene pretritu sú mierne posunuté k mesiálnej časti. Zub je len veľmi málo alebo vôbec 

opotrebovaný hryzením. Polhrebene na lingválnej strane sú úzkymi zárezmi rozdelené na dva 

väčšie hroty, pričom na bukálnej strane väčšieho hrotu je vždy menší a nižší hrot, prípadne 

ešte smerom k lingválnej strane tvorí spojivo medzi týmto hrotom a hlavným lingválnym 

hrotom malý nevýrazný hrboľček. Bukálne polhrebene sú vyššie ako lingválne a tento znak sa 

zvýrazňuje k mesiálnej časti. Protolofid (prvý hrebeň) – lingválny polhrebeň sa skladá z asi 4 

veľmi nepatrne opotrebovaných hrboľčekov, z nich najvýraznejší je protokonid, výrazný je 

ešte entokonid a ostatné tvoria kuželíky. Bukálny polhrebeň má dva výrazné koncové hroty 

a to labiálny a lingválny hrot (parakonid) labiálneho polhrebeňa. Medzi nimi tvorí spojivo tri 

malé nezreteľné hrboľčeky (kuželíky), z nich najvýraznejší je stredový. Sú len veľmi nepatrne 

obrúsené. Metalofid (druhý hrebeň) - druhý lingválny polhrebeň má štyri nezreteľné hrboly. 

Sú neopotrebované, opotrebenie je pozorovateľné len na najväčšom lingválnom hrote 

(hypokonid). Na bukálnom polhrebeni je výrazný mezokonid. Trilofid (tretí hrebeň, talonid) -

lingválny polhrebeň je trochu širší ako bukálny (tento znak je pri všetkých troch hrebeňoch). 

Skladá sa zo štyroch hrboľov, pričom lingválny hrot (postenkonulid) je najväčší a sú na ňom 

vidieť asi najviac náznaky obrúsenia. Ostatné tri hrbole (kuželíky) sú len veľmi málo alebo 

vôbec obrúsené. Od štvrtého hrboľa poľhrebeň hrbolkovito klesá k sulku (median sulcus). 

Bukálny polhrebeň je málo opotrebovaný, jemné obrúsenie je zreteľné na vonkajšom 

bukálnom vrchole. Celý polhrebeň sa skladá zo štyroch nezreteľných hrbolčekov. Pri 

distálnom okraji sa dvíha cingulum z 11 výrazných hrbolčekov plus asi 8 nezreteľných, ktoré 

sa vytrácajú smerom k bukálnej strane. Cingulum má viac menej priamy priebeh. Hrúbka sa 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1034



smerom k sulku zväčšuje z bukálnej i lingválnej strany. Zub má preto konvexné zaoblenie. Na 

mesiálnom okraji sa dvíha cingulum zo 17 tupých hrbolčekov (10 menších ale 

usporiadanejších od lingválnej strany, 11. je najvyšší v mieste sulku a 6 nevýrazných, 

vytrácajúcich sa na bukálnu stranu). Tie sú menšie a menej výrazné ako na distálnej strane. 

Hrbolčeky stúpajú od lingválnej aj bukálnej strany. Najmohutnejší hrboľček, ktorý je zároveň 

aj najvyšším bodom mesiálneho cingula, je v mieste sulku. V údoliach zubu – najmä v prvom 

a v zubnej dutine odspodu sa zachovali zvyšky sedimentu. 

rozmery v mm.:
číslo hrebeňa                                             1                            2                              3
šírka                                                          60                          64                            68
výška na labiálnej strane (pretrit)              52                          50                             47
výška na lingválnej strane (postrit             44                          42                             41            
hrúbka skloviny: 6 mm
celková dĺžka zubu meraná v oblasti predozadnej línie – 91 mm.

Záver

Nálezy z lokality Hrdovická predstavujú najstaršiu známu faunu stavovcov v okrese 

Topoľčany. Čeľaď Mastodontidae je tu zastúpená fragmentárnymi zvyškami, ktoré však jasne 

dokazujú výskyt chobotnatcov v tejto oblasti už vo vrchnom miocéne, panóne. Na základe 

nálezu izolovaného zubu mastodonta Mammut borsoni možno určiť vek fluviálnych pieskov 

vo Veľkých Ripňanoch ako pliocénny. Tento druh indikuje cicavčiu zónu MN 16-17 (pliocén, 

dák – roman). 
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Úvod a formulácia cieľa

Doposiaľ boli v manínskej jednotke detailnejšie študované hlavne kriedové (prevažne 

spodnokriedové) členy. Sedimenty spodnej jury, ktoré v tejto jednotke môžeme rozdeliť do 

dvoch vývojov, vystupujú v plytkovodnejšom i vo faciálne hlbšom režime. Porovnanie 

nálezov makrofauny, ako i spracovanie výbrusového a výplavového materiálu, by malo 

pomôcť ozrejmiť podmienky vývoja a možnú paleogeografickú pozíciu v systéme Západných 

Karpát.

Geologické členenie bolo prevzaté na základe prác Andrusova [1], Rakúsa [6], Maheľa 

[4], Rakúsa & Hóka [7]. Viacero autorov má na problematiku regionálno-geologického 

postavenia tejto jednotky rôzne názory. Poznanie stavby a zloženia mezozoických komplexov 

severozápadnej časti Strážovských vrchov je predpokladom vyriešenia rôznych teoretických 

problémov stavby západného okraja centrálnych Západných Karpát i praktických aplikácií [5].

Spodná jura Západných Karpát bola obdobím riftingu a trhania triasovej karbonátovej 

platformy. Vzniklo takto množstvo rôznych sedimentačných prostredí, z ktorých jedno 

vrchnoliasové zachytáva aj študovaná lokalita. V priebehu liasu vystúpil na šelfové plytčiny 

severného okraja Tethys hlbinný prúd. Najvýraznejším prejavom tohto prúdenia boli 

sinemúrske a toarské kondenzované horizonty, sprevádzané fosfatickými brekciami [3].

Amonity sú skupina štvoržiabrych vymretých hlavonožcov, ktoré sa objavujú v 

spodnom devóne a vymierajú vo vrchnej kriede. V liase prechádzajú dôležitými evolučnými 

zmenami, kedy sa u nich prvýkrát objavujú prvotné aptychy ako časť čeľustného aparátu. Pre 

ich rýchlu evolúciu, ktorá sa odrážala v zmene morfológie schránky sa tieto organizmy 

osvedčili ako vedúce fosílie v mladšom paleozoiku a hlavne v mezozoiku.

Už počas jury kolonizovali prakticky všetky neritické a oceanické prostredia až do 

hĺbky 800 metrov a pravdepodobne i hlbšie. V spodnej jure (liase) nastala ich radiačná 

explózia, vyčlenili sa jednotlivé nadčeľade, ktoré sa rýchlo rozvíjali a zanikali, pričom vznikli 
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formy charakteristické pre juru a umožnili tak toto obdobie detailne biostratigraficky 

rozčleniť. V liase bolo takto vyčlenených: 14 amonitových zón a 32 podzón. Keďže tieto 

organizmy žili nektonickým spôsobom života, ich schránky nachádzame v rôznych fáciách, čo 

umožňuje tieto fácie dobre datovať.

Vymedzenie územia 

Manínska jednotka sa priestorovo rozkladá na strednom Považí. Naj JV sa stýka 

s Centrálnymi Karpatami. Svojimi fáciami do spodnej kriedy je príbuzná križňanskej 

jednotke, zatiaľ čo fáciami strednej a vrchnej kriedy sa približuje klapskej jednotke, ktorá je 

štruktúrne zahrnutá do bradlového pásma, s ktorým sa manínska jednotka stýka na SZ.

Manínsky príkrov v tejto oblasti vystupuje v sprievode čelných častí krížňanského 

príkrovu i čelných častí chočského príkrovu. Manínska jednotka bola popri bradlovom pásme 

dokázaná i v centrálnokarpatskej časti JZ cípu Strážovských vrchov i v oblasti Považského 

Inovca. 

Pôvodne prevládala tendencia spájať manínsku jednotku s bradlovým pásmom, avšak 

typické urgónske fácie v manínskej ako aj vo vysokotatranskej sérii viedli k predpokladu o ich 

paleogeografickom susedstve. Približne v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa 

manínska jednotka začala chápať ako samostatné pásmo pretransformované do príkrovovej 

podoby. 

Vzhľadom na súčasné tektonické umiestnenie, vzťah ku klapskej jednotke 

a križňanskému príkrovu a na litofaciálnu náplň chápeme manínsku jednotku ako 

individualizovanú štruktúru jurských a kriedových hornín včlenenú do stavby bradlového 

pásma. Za pôvodný sedimentačný priestor manínskej jednotky sa považuje zóna, ktorá bola 

situovaná severne od centrálnych Západných Karpát. Okrem násunu križňanského príkrovu sa 

predpokladá aj čiastočný násun oblaovej sekvencie na manínsku jednotku [10].

Materiál a metódy

V priebehu terénnych prác boli vyzbierané tri druhy materiálu, a to: vzorky hornín pre 

zhotovenie výbrusov, slienitý alebo ílovitý materiál niektorých vrstiev pre spracovanie 

metódou plavenia a následná separácia mikrobioklastov a samotné makroskopické vzorky 

fauny hlavonožcov. 
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Pri štúdiu výbrusov sa dôraz kládol na litologické a petrografické charakteristiky 

hornín. Mikrofaciálne typy boli určené podľa klasifikácie karbonátových hornín Dunhama [2]. 

Vyhotovených a spracovaných bolo 18 ks výbrusov.

Odobraný materiál pre plavenie bol slienitej alebo ílovitej konzistencie, preto nebolo 

potrebné ho chemicky rozpúšťať. Bol spracovaný metódou plavenia cez sitá s rôznym 

priemerom oka. Mikrobioklasty boli vyberané preparačnou ihlou pod binokulárnou lupou.

Makrofosílie boli čistené i vibračnou preparačnou ihlou pre lepšiu viditeľnosť znakov 

a teda aj pre lepšie určenie druhu. 

V práci bolo ďalej použitá biostratigrafická zonácia amonitov podľa ekvivalentných 

francúzskych lokalít [9] a pre porovnanie aj korelácia s belemnitovou zonáciou [8] z dôvodu, 

že tento druh bol na lokalite ako druhý najhojnejšie zastúpený.

Výsledky a diskusia

Pri terénnych prácach bola odkrytá kondenzovaná vrstva bohatá najmä na amonity 

(ktoré sa stali predmetom výskumu) a belemnity. Menej lodenky a ojedinele lastúrniky a 

ulitníky. Z výplavového matriálu boli vyseparované i zuby rýb, presnejšie žralokov najskôr 

druhu Sphenodus ? sp.. A jeden fragment kónického zubu, ktorý pravdepodobne patril 

vodnému plazovi.

Spoločenstvo amonitov bolo rôzneho zachovania, najmä ako kamenné jadrá a 

odtlačky. V nájdenej faune boli zastúpené rody: Phylloceras Suess, Calliphylloceras Spath, 

Lytoceras Suess, Dactylioceras Hyatt, Harpoceras Waagen, Hildoceras Hyatt, Frechiella 

Prinz, Haugia Buckman, Podagrosites Guex. Dominantným taxónom bol rod Hildoceras 

Hyatt, ktorý tvoril 61% z celého spoločenstva. Celkový počet amonitových taxónov bol 23. 

Celkovo bolo spracovaných 290 jedincov amonitov. Okrem amonitovej fauny sa na lokalite v 

menšej miere nachádzala fauna nautiloidov (9 jedincov pravdepodobne rovnakého druhu), 

lastúrnikov (2 jedince rôznych druhov) a ulitníkov (3 jedince rôznych druhov).

Vzorky hornín z profilu boli mikroskopicky zdokumentované najmä z mikrofaciálneho 

a mikropaleontologického hľadiska. Práca popisuje bližšie neurčené belemnity, rovnako ako 

mikroskopicky študované, zbežne určené mikrobioklasty (zuby žralokov rodu Sphenodus ? 

sp., zub pravdepodobne morského plaza, lagenidné foraminifery).
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Obr. 1: Rodové zastúpenie hlavonožcov na lokalite

Pri štúdiu literatúry sa nedala nepovšimnúť výrazná podobnosť fauny z Butkova s 

faunami podobného veku vo Francúzsku. Jediný pozorovaný rozdiel je v miere kondenzácie. 

Na francúzskych lokalitách neboli vrstvy tak výrazne kondenzované ako je tomu na Butkove.

Vzhľadom na jednotlivé druhy, zachované v kondenzovanej vrstve Butkova, a ich 

koreláciu s podobnými faunami vo Francúzsku, bola snaha vyčleniť vek amonitovej fauny a 

tým upresniť stratigrafický rozsah súvrstvia. Spodná hranica je nejasná aj vzhľadom na nie 

detailné určenie druhov Harpoceras sp. a Dactylioceras (Orthodactylites) aff. Semiannulatum 

Howarth. Pri presnom určení týchto dvoch druhov by bolo možné upresniť spodnú hranicu. 

Tá by sa tak mohla pohybovať už v zóne tenuicostatum. Podľa zvyšných detailne určených 

druhov môžeme fosiliférnu kondenzovanú vrstvu začleniť do zón bifrons (podzóny 

sublevisoni a bifrons) a variabilis (podzóna variabilis). Ide najmä o druhy, ktoré sú pre tieto 

zóny vedúce. 

Druhá vrstva tunežického súvrstvia bohatá na makrofosílie, bola vyčlenená ako 

vrchnotoarská, vzhľadom na nájdenú faunu amonitov druhu Podagrosites sp. Tento druh sa 

prvýkrát objavuje v zóne variabilis, podzóne illustris. Avšak významný je až v zóne 

thouarsense, kde sa nachádza vo všetkých podzónach a tým je pravdepodobnejšie, že táto 

vrstva má stratigrafický rozsah práve v zóne thouarsense, teda spodnej časti vrchného toarku.

Na základe profilov bol rozsah brtského súvrstvia na lokalite ohraničení už koncom 

álenu, čo je podložené prítomnosťou druhu Podagrosites sp., a teda nesiaha do spodného 

doggeru, ako je uvádzané v prácach iných autorov.
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Obr. 2: Biozonácia toarku podľa amonitov [9]
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Záver

V práci sa študovali boli študované trlenské, tunežické a brtské súvrstvia lokality 

Butkov. Na profile prevládali silne piesčité krinoidové vápence, krinoidové vápence a 

spongiovo-krinoidové vápence. Miestami s preplástkami bridličnatých slieňov a 

kondenzovaných polôh, bohatých na makrofosílie.
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Na záver sa dá zhrnúť, že i keď nie je možné presne ohraničiť biostratigrafický rozsah 

fauny, môžeme povedať, že spodná hranica spadá do zóny bifrons a variabilis (stredný toark), 

a vrchná hranica do zóny thouarsense (vrchný toark). 
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Hydrogeochémia a mikrobiológia vody v štrkoviskách Rusovce a Kuchajda

Alexandra Ďuričková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; durickova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Štrkoviská na území Bratislavy vznikli po ťažbe štrkopiesčitého materiálu 

v aluviálnych náplavoch Dunaja v období po 2. svetovej  vojne. V súčasnosti slúžia 

obyvateľstvu na oddych a rekreáciu. Štrkoviská Rusovce a Kuchajda sú povolenými 

prírodnými kúpaliskami. Vody štrkovísk sú pôvodom podzemné vody, ktorých hlavným 

zdrojom dopĺňania na území Bratislavy je infiltrovaná voda Dunaja. Vplyv mesta Bratislava 

na životné prostredie ovplyvňuje kvalitu vôd štrkovísk. 

Z dlhodobého hľadiska je evidentné celkové zlepšovanie kvality vôd štrkovísk, ktoré 

sa prejavuje poklesom koncentrácií síranov, chloridov a dusičnanov [1]. Jazerné systémy 

neustále reagujú na klimatické podmienky ktoré sa menia v rozsiahlej miere v priestore a čase 

[2].

Hlavnými mikrobiologickými ukazovateľmi kvality vody a jej hygienického stavu sú: 

kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, 

koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a enterokoky [3, 4]. 

Cieľom práce je zhodnotiť vývoj chemického zloženia vôd štrkovísk Rusovce 

a Kuchajda a charakterizovať kvalitu ich vôd z hydrogeochemického a mikrobiologického 

hľadiska.

Vymedzenie územia

Záujmové územie sa nachádza na listoch vodohospodárskej mapy 1:50 000 44-22 

a 44-23. Územie je tvorené dvomi výrazne diferencovanými štruktúrami. Jedná sa 

o juhozápadnú časť jadrového pohoria Malých Karpát a západnú časť Podunajskej nížiny.

Z hľadiska polohy k Dunaju leží štrkovisko Rusovce na pravej strane a Kuchajda na 

ľavej strane rieky Dunaj.
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Metódy výskumu

Katedra hydrogeológie PriF UK sleduje kvalitu vôd štrkovísk od roku 1976. Od roku 

1994 sa sleduje aj kvalita vody Dunaja. V roku 2004 bol monitoring rozšírený 

o mikrobiologické parametre.

Pre detailné hodnotenie kvality vody z chemického a mikrobiologického hľadiska boli 

vybrané dve typové lokality, a to štrkoviská Rusovce a Kuchajda. Prírodné kúpalisko Rusovce 

sa nachádza v oblasti málo výrazného antropogénneho vplyvu a vo vzdialenosti 900 metrov 

od rieky Dunaj, zatiaľ čo lokalita Kuchajda je situovaná v oblasti výrazného antropogénneho 

vplyvu a jej vzdialenosť od rieky Dunaj je 3,5 kilometra. 

Fyzikálno – chemické ukazovatele boli merané priamo pri odbere vzoriek v rozsahu: 

tvzduchu, tvody, vodivosť, pH, Eh,  rozpustený O2 a O2 nasýtenie. Analýzy vôd boli vykonané 

v hydrogeochemickom laboratóriu Katedry hydrogeológie v rozsahu: rozpustené látky, 

humínové látky, Ca2+, Mg2+, NH4
+, Cl-, NO3

-, SO4
2-, HCO3

-, ChSKMn, ChSKCr a BSK5. Prvky 

Na, K, Fe, Mn boli štyri krát stanovené v Národnom referenčnom laboratóriu na VÚVH. Za 

obdobie rokov 2000 – 2008 bolo na lokalite Kuchajda vykonaných 45 meraní. Kvalita 

prírodného kúpaliska Rusovce je sledovaná na Katedre hydrogeológie od roku 2003. Do roku 

2008 bolo na sledovanej lokalite vykonaných 35 meraní.

Mikrobiologické parametre boli stanovené v mikrobiologickom laboratóriu Ústavu 

bunkovej biológie v rozsahu: kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (v starších normách   

a vyhláškach sa označujú ako psychrofilné mikroorganizmy), kultivovateľné mikroorganizmy 

pri 36 °C (v starších normách a vyhláškach sa označujú ako mezofilné mikroorganizmy), 

koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a enterokoky. Za obdobie rokov 

2005 – 2008 bolo na sledovaných prírodných kúpaliskách vykonaných 21 analýz .

Na vybraných lokalitách Rusovce a Kuchajda boli štyri krát v roku 2007 merané 

fyzikálno – chemické parametre na štyroch pobrežných miestach a tiež v strede vodnej plochy  

prírodných kúpalísk. V týchto mesiacoch boli odobrané aj vzorky na mikrobiologický rozbor. 

V práci je taktiež zhodnotená kvalita vody rieky Dunaj za obdobie rokov 2000 – 2008.

Výsledky a diskusia

Na lokalitách Rusovce a Kuchajda boli zistené výrazné rozdiely pri porovnaní 

chemického zloženia a mikrobiologického oživenia vody. Namerané hodnoty mernej 

elektrickej vodivosti na prírodnom kúpalisku Rusovce za sledované obdobie nepresiahli 41,6 

mS/m, minimálna hodnota je 29,9 mS/m. Na lokalite Kuchajda hodnoty kolísali od 58,5 do 
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86,3 mS/m (Tab.1). Taktiež v hodnotách ChSKMn a ChSKCr, ktoré poukazujú na obsah 

organických látok vo vode sú zrejmé rozdiely. Na lokalite Rusovce sa hodnoty ChSKMn

pohybujú v rozpätí 0,46 mg/l až 2,91 mg/l, ChSKCr 0 až 27,67 mg/l, v prípade Kuchajdy 

kolíšu hodnoty ChSKMn  od 1,55 mg/l až 7,72 mg/l, ChSKCr od 5,22 do 37,87 mg/l.

Obsahy katiónov aj aniónov vo vode štrkoviska Rusovce sú výrazne nižšie, ako na 

štrkovisku Kuchajda, na čo nepriamo poukazuje aj hodnota vodivosti. Z pohľadu aniónového 

zloženia prevláda HCO3
-, ktorého maximálna hodnota za hodnotené obdobie je 181,5 mg/l, 

potom SO4
2- s maximálnou hodnotou 35 mg/l, ďalej Cl- s maximom 27 mg/l a NO3

- s 6,44 

mg/l. Na lokalite Kuchajda taktiež prevláda HCO3
-, maximálna koncentrácia za hodnotené 

obdobie je 234,7 mg/l, potom SO4
2- s maximálnou koncentráciou 119 mg/l, ďalej Cl-

s maximom 103 mg/l a NO3
- s najvyššou stanovenou koncentráciou 6,43 mg/l. 

Podľa [1] je z dlhodobého hľadiska evidentné celkové zlepšovanie kvality vôd 

štrkovísk, ktoré sa prejavuje poklesom koncentrácií síranov, chloridov a dusičnanov. Za 

hodnotené obdobie 2000 – 2008 dochádza na lokalite Kuchajda k postupnému znižovaniu 

koncentrácií síranov. Hodnoty obsahu chloridov mali od roku 2000 do 2003 klesajúci trend, 

od roku 2003 začali koncentrácie mierne stúpať. Na štrkovisku Rusovce si koncentrácie 

aniónov SO4
2- a Cl- zachovávajú vyrovnané hodnoty, počas hodnoteného obdobia možno 

sledovať mierny nárast ich obsahu. Na oboch lokalitách dochádza k výkyvom v hodnotách 

dusičnanov počas celého hodnoteného obdobia, pričom najvyššie hodnoty boli stanovené 

v jarnom a letnom období.

Tab. 1: Rusovce a Kuchajda –vybrané ukazovatele kvality vody

pH EC 
(mS/m)

ChSKMn 

(mg/l)
ChSKCr 

(mg/l)
Cl-

(mg/l)
NO3

-

(mg/l)
SO4

2-

(mg/l)
HCO3

-

(mg/l)
Rusovce

minimum 7,72 29,9 0,46 0 18 0,71 15 122,77

maximum 8,6 41,6 2,91 27,67 27 6,44 83,95 181,5

Kuchajda
minimum 7,88 58,5 1,55 5,22 43 0,22 67 108,5

maximum 9,14 86,3 7,72 37,87 103 6,43 119 234,7

Za sledované obdobie dosahovali kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, 

kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné 

baktérie a enterokoky vyššie hodnoty KTJ na lokalite Kuchajda, ako na štrkovisku Rusovce 

(Tab.2).
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Celkovo je na oboch hodnotených lokalitách zreteľný nárast hodnôt KTJ počas letného 

obdobia, kedy klimatické podmienky, najmä teplota vody umožňujú masívnejší rozvoj 

mikroflóry.

Tab. 2: Rusovce a Kuchajda – mikrobiologické ukazovatele

Lokalita
KM 22

(KTJ/ml)
KM36

(KTJ/ml)
KOLI

(KTJ/ml)
TEKOLI
(KTJ/ml)

EKOKY
(KTJ/ml)

min max min max min max min max min max
Kuchajda 72 > 500 15 > 500 0 314 0 29 0 13

Rusovce 8 > 500 13 > 500 0 113 0 26 0 3

Poznámka: KM 22 = kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, KM 36 = kultivovateľné 
mikroorganizmy pri   36 °C, KOLI = koliformné baktérie, TEKOLI = termotolerantné koliformné baktérie, 
EKOKY = enterokoky, KTJ = kolóniu tvoriaca jednotka

Výsledky meraní preukázali na obidvoch lokalitách vzhľadom ku miestu odberu 

minimálne rozdiely v hodnotách fyzikálno – chemických parametrov. V prípade  teploty vody, 

pH a mernej elektrickej vodivosti merania vykazujú takmer zhodné hodnoty. Malé rozdiely 

možno pozorovať u parametrov rozpustený kyslík, kyslíkové nasýtenie a oxidačno – redukčný 

potenciál. Mikrobiologické analýzy preukázali na obidvoch lokalitách vzhľadom k miestu

odberu výraznejšie rozdiely v hodnotách ako bolo v prípade fyzikálno – chemických 

parametrov. Mikrobiologické parametre sú vzhľadom na živý systém oveľa dynamickejšie     

a viac ovplyvnené aktuálnymi podmienkami odberového miesta [5]. 

Počas sledovaného obdobia hodnoty pH na rieke Dunaj kolísali od 7,68 do 8,74. 

Hodnota ChSKMn dosahuje hodnoty od 0,26 do 4,38 mg/l, ChSKCr od 0,51 do 39,03 mg/l. 

Z pohľadu aniónového zloženia prevláda HCO3
- (tab. č. 3).  Mikrobiologická kvalita dunajskej 

vody vykazovala vyššie hodnoty KTJ vo všetkých mikrobiologických ukazovateľoch 

v porovnaní so sledovanými prírodnými kúpaliskami. 

Tab. 3: Dunaj – ukazovatele kvality vody

EC 
(mS/m)

pH ChSKMn 

(mg/l)
ChSKCr 

(mg/l)
Cl-

(mg/l)
NO3

-

(mg/l)
SO4

2-

(mg/l)
HCO3

-

(mg/l)
minimum 28,2 7,68 0,26 0,51 13,92 4,9 17,70 145,77

maximum 46,8 8,74 4,38 39,03 28,22 23,83 126,33 212,34

Záver

Na lokalitách Rusovce a Kuchajda, ktoré sú situované v oblastiach rôzne výrazného 

antropogénneho vplyvu boli zistené rozdiely pri porovnaní chemického zloženia 
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a mikrobiologického oživenia vody. V nameraných hodnotách fyzikálno – chemických 

parametrov a v jednotlivých kategóriách mikrobiologických ukazovateľov medzi rôznymi 

odberovými miestami študovaných prírodných kúpalísk neboli preukázané výraznejšie 

odchýlky.
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Mineralogicko – geochemické štúdium brekciovitých opálov z lokality Dobrica
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Úvod a formulácia cieľa

Prvé práce, v ktorých boli načrtnuté a prípade rozobraté vzťahy medzi jednotlivými 

prvkami v amorfnom SiO2 sa orientovali prevažne na drahé opály [1] alebo prípadne na opály 

z tzv. speleotém [9]. V každom prípade podrobne boli analyzované len opály zodpovedajúce 

podľa navrhovanej klasifikácie opálu-AG [4] [6]. Na základe chemického zloženia bolo možné 

identifikovať závislosti medzi jednotlivými prvkami a vyčleniť ich substitučné vzťahy. Keďže 

opál-CT je v rámci platnej klasifikácie usporiadanejším typom amorfného SiO2 a má náznaky 

kryštálovej štruktúry, je možné, že niektoré prvky sa budú chovať podobne ako v prípade 

opáloch-AG a bude možné sledovať substitučné vzťahy aj v prípade opálu-CT. Do značnej 

miery by mohol práve chemizmus a vzťahy medzi jednotlivými prvkami objasniť aj genézu 

týchto typov amorfného SiO2.

Metodika

Z vybraných vzoriek boli zhotovené petrografické leštené výbrusy, ktoré boli 

pozorované v prechádzajúcom polarizovanom svetle na mikroskope Amplival firmy Carl-

Zeiss Jena. Mineralogické zloženie vzoriek bolo analyzované pomocou rtg. difrakčnej 

práškovej analýzy na goniometri DRON-3 (Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta, 

Univerzita Komenského, Bratislava) s Co antikatódou a Fe filtrom pri urýchľovacom napätí 

30 kV a prúde 15 mA. Krok zaznamenávania bol 0,1° 2θ/1s. Na analýzu boli pripravené 

orientované práškové preparáty, ktoré boli analyzované v prírodnom stave (air-dry). 

Chemické zloženie vzoriek bolo analyzované metódou elektrónovej mikroanalýzy (EMPA) 

pomocou vlnovodisperznej analýzy (WDS) na prístroji CAMECA SX – 100 (Geologický 

ústav Dionýza Štúra, Bratislava) pri urýchľovacom napätí 20 kV, prúde 15 mA a priemerom 

lúča 15 – 20 μm. Pri elektrónových mikroanalýzach analýzach boli použité nasledovné 

štandardy: BaF2 (FK), barit (SK), apatit (PK), albit (NaK), NaCl (ClK), fayalit (SiK; 

Fe K), Al2O3 (AlK), MgO (MgK), ortoklas (KK), wollastonit (CaK), TiO2 (TiK), 
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chromit (CrK), rodonit (MnK), nikel (NiK). BSE fotografie boli zhotovené pri rovnakých 

podmienkach ako elektrónové mikroanalýzy. Infračervené absorpčné spektrum opálov bolo 

snímané na FTIR spektrometri Magna 750 (Ústav anorganickej chémie SAV) s použitím 

metódy KBr (v rozmedzí 4000 – 400 cm-1). Pripravené KBr tablety boli merané v prírodnom 

stave a po zahriatí na 200 °C. 

Geograficko – geologická pozícia lokality

Lokalita Dobrica (319,7 m. n. m.), ktorá sa nachádza pri obci Mochovce, je tvorená 

opakovaným striedaním sa diopsidicko-augitických andezitov s akcesorickým hypersténom 

a andezitových aglomerátov. Andezit sa vyznačuje čiernou až čiernosivou farbou s celistvou 

textúrou a drobnoporfyrickou štruktúrou. Po mikroskopickej stránke je andezit 

charakteristický porfyrickou štruktúrou a hyalopylitickou matrix. Porfyrické výrastlice sú 

tvorené andezínom, augitom, v menšej miere diopsidom alebo hypersténom. Telesá 

pyroxenických andezitov sú značne deštruované a podľa úložných pomerov, v ktorých sú 

náznaky opakovaného striedania andezitov a pyroklastík, ako aj podľa celkového úklonu  

možno rekonštruovať ako periférnu časť centrálnych vulkanických aparátov. Lokalita Dobrica 

dokumentuje okrajový úsek západného plášťa spomínaných vulkanických aparátov.

Výsledky

Minerálne zloženie brekciovitých opálov

Na analýzu boli vybraté vzorky opálov s makroskopicky dobre pozorovateľnou 

brekciovitou textúrou, pričom klasty (opál prvej generácie) sa vyznačujú tmavozelenou 

farbou, zatiaľ čo výplň medzi klastami (opál druhej generácie) je svetlozelenej farby. Rtg. 

difrakčná prášková analýza preukázala, že opály prvej a druhej generácie sú tvorené výhradne 

opálom-CT  s charakteristickými difrakčnými maximami 0,43; 0,41 a 0,25 nm [6] [7], pričom 

opál-CT tvoriaci opál prvej generácie sa vyznačuje vyšším vnútorným usporiadaním opál 

druhej generácie. Rtg. difrakčná prášková analýza nepreukázala prítomnosť ďalších 

minerálov, avšak vo výbrusovom materiále boli okrem opálu-CT, ktorý sa vyznačuje nízkymi 

interferenčnými farbami a často koncentrickým zhášaním, identifikované aj minerály ako 

klinopyroxény, jarosit. Ojedinele boli identifikované aj lapily tvorené nealterovaným 

vulkanickým sklom. Jarosit vystupuje v dvoch generáciách. Prvá generácia je tvorená 

agregátom euhedrálnych kryštálov, zväčša uzatváraných v opále prvej generácie. Druhá 

generácia jarositu vystupuje v podobe idiomorfných pseudokubických kryštálov v puklinách 

alebo v priestoroch medzi klastami. 
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Chemické zloženie brekciovitých opálov

Problematické ostáva vyjadrenie chcemického zloženia opálov. Vo svetovej literatúre 

sa používa vyjadrenie chemického zloženia vo hmotnostných percentách, pričom závislosti 

jednotlivých komponentov sa rovnako uvádzajú v hmotnostných percentách [1] [3] [9]. Aj 

keď opál-CT nepatrí medzi kryštalické fázy SiO2 [4], boli chemické analýzy prepočítané na 

vzorcovú jednotku. Prepočítané výsledky ako aj hmotnostné percentá boli vynesené do grafu 

a následne boli porovnané. V oboch prípadoch boli pozorované rovnaké vzťahy medzi 

vybranými prvkami.

Chemické zloženie opálov prvej a druhej generácie je značne variabilné. Opály prvej 

generácie sa vyznačujú zvýšenými koncentráciami Al2O3 (1,15 – 2,21 %), FeOTOT (0,69 –

1,16 %), CaO (0,18 – 0,41 %) a MgO (0,31 – 0,54 %). Opál druhej generácie sa vyznačuje 

zvýšenými koncentráciami SiO2 (91,72 – 100,50 %), zatiaľ čo koncentrácie Al2O3, FeOTOT, 

CaO a MgO sú oproti opálu prvej generácie výrazne nižšie. Rozdiely v chemickom zložení sú 

dobre pozorovateľné aj pomocou BSE, kde opál prvej generácie sa vyznačuje tmavosivými 

a opál druhej generácie svetlosivými farbami. 

Obsah a forma vystupovania H2O v opáloch prvej a druhej generácie bol 

identifikovaný na základe výsledkov z infračervenej spektroskopie. Infračervené spektrá 

opálov prvej generácie sa vyznačujú prítomnosťou vibračných pásov 3429 cm-1 a 3628 cm-1, 

čo zodpovedá prítomnosti molekulovej H2O a silanolovým skupinám. Vibračné pásy 

zodpovedajúce silanolovým skupinám (Si-OH vibrácie) môžu dosahovať hodnoty od 3630 –

3550 cm-1 [1]. Ďalej boli identifikované tri vibračné pásy 1098, 788 a 476 cm-1

zodpovedajúce amorfnému SiO2. V prípade opálu druhej generácie boli identifikované 

vibračné pásy zodpovedajúce molekulovej vode (3435 cm-1) a silanolovým skupinám (3650 

cm-1). Tri vibračné pásy s hodnotami 1105, 788 a 476 cm-1 zodpovedajú amorfnému SiO2. 

Diskusia 

Chemické zloženie opálov bolo doposiaľ študované len v prípade výskytov drahého 

opálu z Brazílie [1] alebo opálových speleotém z Austrálie [9]. V obidvoch prípadoch boli 

podľa platnej klasifikácie [6] analyzované opály-AG. Vyplývajúc z ich chemického zloženia 

bola riešená otázka významu jednotlivých prvkov v štruktúre opálu-AG a ich možných 

substitučných vzťahoch. Štúdium prinieslo výsledky týkajúce sa nielen vnútornej stavby 

opálu-AG ale aj vplyvu prostredia na genézu opálov. 
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Chemické zloženie opálu-CT vo svetovej ako aj v domácej literatúre nebolo doposiaľ 

spracované. Štruktúra opálu-CT zodpovedá neusporiadanej štruktúre cristobalitu [2], prípadne 

neusporiadanej štruktúre cristobalitu s interkaláciami tridymitových vrstiev alebo zodpovedá 

štruktúre s náhodným alebo čiastočne zákonitým striedaním sa vrstiev cristobalitu a tridymitu 

[5]. Vzhľadom na uvedené práce, je možné v prípade opálu-CT očakávať náznaky 

usporiadania atómov s určitou periodicitou, ktorá však nezodpovedá definícii kryštálovej 

štruktúry. Preto, závislosť štruktúry opálu-CT a možných vzťahoch  medzi jednotlivými

prvkami môže byť podobne ako v prípade opálu-AG [1], [9] vysoko pravdepodobná. 

Značne rozdielne zloženie opálov prvej a druhej generácie brekciovitého opálu 

dopomohlo k podrobnému štúdiu chemického zloženia a vzťahov medzi prvkami Si4+-AlIV

a Si4+ + AlIV – Mg2+ + Ca2+ + Na+ + K+. V prípade opálu prvej generácie bola preukázaná 

závislosť Si4+-AlIV, pričom vzniknutý náboj je kompenzovaný prvkami Mg2+, Ca2+, Na+ a K+, 

prípadne silanolovými skupinami. Závislosť prvkov Si a Al sú preukázateľné aj pomocou 

infračervenej spektroskopie, kedy hodnoty vibračných pásov Si-OH sa so zvyšujúcim 

obsahom Al2O3 posúvajú smerom k nižším hodnotám [1]. V prípade opálu prvej generácie 

dosahovali vibračné pásy zodpovedajúce Si-OH vibráciam hodnoty 3628 cm-1 pri obsahu 

Al2O3 1,15 – 2,21 %. Znižovanie sa hodnôt vibračného pásu Si-O-Si s hodnotami 1100 cm-1

smerom k nižším hodnotám zodpovedá zvýšenému obsahu Al v tetraédrickej koordinácii v 

tektosilikátoch [8]. Identifikovaný vibračný pás Si-O-Si s hodnotami 1098 – 1090 cm-1  pre 

opály prvej generácie indikuje práve prítomnosť Al v tetraédrickej koordinácii, čo je v dobrej 

zhode zo zistenými zvýšenými koncentráciami Al a zistenou lineárnou závislosťou Si4+-

AlIV.Opály druhej generácie sa vyznačujú zvýšeným obsahom SiO2 oproti opálom prvej 

generácie, avšak obsah Al2O3 dosahuje maximálne hodnoty 1,1 %. Vzhľadom na nízke 

obsahy Al2O3 nebolo pozorované nahrádzanie Si za Al ani pomocou infračervenej 

spektroskopie, kedy vibračné pásy Si-O-Si dosahovali hodnoty 1105 cm-1 [9]. Rovnako aj 

prítomnosť vibrácii Si-OH s hodnotami 3650 cm-1 zodpovedá nízkemu obsahu Al 

v chemickom zložení opálu druhej generácie. 

Lineárna závislosť bola pozorovaná aj v prípade prvkov Si4+ + AlIV – Mg2+ + Ca2+ + 

Na+ + K+. Katióny Mg2+ a Ca2+ sa vyznačujú väčším iónovým polomerom a nižším nábojom 

ako Si4+ a Al3+, preto neprichádza k substitúcii Si4+ za Mg2+ alebo Ca2+, preto tieto prvky 

vystupujú v intersticiálnych priestoroch. Opál so svojou neusporiadanou štruktúrou poskytuje 

dostatočné množstvo priestoru pre inkorporáciu takýchto katiónov [3]. V prípade ak Mg a Ca 

vystupujúci v interstíciách prevyšuje obsah Al, vzniká nábojová nerovnováha. Táto 
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nerovnováha je kompenzovaná práve silanolovými skupinami, ktorých prítomnosť v opále 

druhej generácie bola preukázaná pomocou infračervenej spektroskopie. 

Záver

Sledované chemické zloženie a substitučné vzťahy môžu vypovedať aj o genéze 

brekciovitého opálu a do značnej miery aj riešiť otázku vnútornej stavby opálu-CT. Opál 

prvej generácie, ktorý tvorí klasty, sa vyznačuje zvýšenými obsahmi Al2O3, MgO, CaO, Na2O 

a K2O, z ktorých vyplýva aj substitúcia Si4+-AlIV. Substitúcia Si4+-AlIV, ktorá bola v opále 

prvej generácie preukázaná poukazuje na kompenzáciu nábojovej nerovnováhy 

prostredníctvom týchto prvkov. Rovnako sa na kompenzácii nábojovej nerovnováhy podieľa 

aj  identifikovaná chemicky viazaná H2O vo podobe silanolových skupín. Zvýšené podiely 

prvkov môžu poukazovať na vznik opálu-CT alteráciou vulkanického materiálu, v tomto 

prípade pyroklastík andezitového vulkanizmu. Zatiaľ čo opál druhej generácie sa vyznačuje 

vyšším obsahom SiO2 a nižšími obsahmi Al2O3 ako opál prvej generácie. Rovnako nebola 

pozorovaná substitúcia Si4+-AlIV ale do štruktúry opálu výrazne zasiahli prvky ako Mg a Ca, 

ktoré vďaka neusporiadanej štruktúre opálu vystupujú v intersticiálnych priestoroch. 

Nábojová nerovnováha bola následne kompenzovaná chemicky viazanou H2O v podobe 

silanolových skupín. Opál druhej generácie s takýmto chemickým zložením 

a identifikovanými substitučnými trendmi mohol vzniknúť alteráciou opálu prvej generácie. 

Otáznym ostáva ešte forma a vystupovanie FeO v štruktúre opálov-CT, čím sa bude zaoberať 

ďalšie štúdium.

Zoznam použitej literatúry

[1] Bartoli F., Bittencourt Rosa D., Doirisse,et al. (1990): Eur. J. of Mineralogy 2, p. 611

[2] de Johng B. H. W., van Hoek S. J., Veeman W.S., Manson D. V. (1987): Am. Mineral. 72, 

p. 1195

[3] Eitel W. (1964): Silicite Science. Silicite structures 1, Academic press, New York

[4] Graetsch H. (1994): Rev. Mineral. 29, p. 207

[5] Guthrie G. O. Jr., Bish D. L., Reynolds R. C. Jr. (1995): Am. Min. 80, p. 869

[6] Jones J. B., Segnit E. R. (1971): J. of Geol. Soc. of Aust. 18, p. 57

[7] Langer K., Floerke O. W. (1974): Fortschritte der Mineralogie 52, 1, p. 17

[8] Moenke H. H. W. (1974): The infra-red spectra of minerals. Mineralogical Society 

Monograph, 4, p. 365 

[9] Webb J. A., Finlason B. L. (1987): Am. Mineral 72, p. 1204

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1052



Associacions of calcareous dinoflagellates from the Sarmatian sequences of the Vienna 

Basin, of the Jakubov area

Gregorovičová Eva, Reháková Daniela, Banasová Mariana

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geology and 

Palaeontology, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia; gregorovicova@fns.uniba.sk,

Introduction

Calcareous dinoflagellates order Peridiniales Haeckel, 1894 are primarily single-celled 

organisms that possess, firstly, a nucleus lacking histones and having chromosomes that 

remain condensed throughout the cell division cycle and, secondly, at least one life-cycle stage

involving cells with two characteristic flagella [4]. A transverse flagellum, that encircles the 

body in the cingulum and a longitudinal flagellum, from the mid ventral area, sulcus, towards 

the apex. The life cycle of calcareous dinoflagellates go through several steps, motile state 

(sexual, cell wall is divided into plates of cellulose, known as a theca) and non-motile state of 

the cysts (asexual). Cyst becomes fosilizable by impregnation of its wall with resistant 

substance - calcium carbonate (calcareous dinoflagellates), dinosporin (organic walled 

dinoflagellates) or silica. The calcareuos cysts are very small, their size predominantly  varies 

from 1o μm to 120 μm and their morphology and composition is also very various. The wall 

of the calcareous cyst is single-, two- or three-layered and composed of  the calcareous 

crystals. The crystalographic orientations of the crystals can bee varios and Young et al. [14],   

recognise four types of the walls: the wall with radial, oblique, tangential and pithoneloid 

orientation c-axis of the calcareous crystals. The calcareous dinoflagellates are known only 

from normal marine environments, and together with coccolithophores and diatoms they make 

up the most important primary producers in the oceans. Dinoflagellates are also common in 

freshwater lakes, rivers and bogs. The distribution of dinocysts may follow patterns based on 

latitude, temperature, salinity, water depth and ocean circulation systems. 

Mainly the Mesozoic calcareous dinoflagellates were studied in western Carpathian. 

The paper from the authors Reháková a Banasová [9] brought a total survey of the 

knowledges about this planktonic microorganisms. The first results of the separated 
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dinoflagellates descend from the Locality Devínska Nová Ves-teheľňa [1, 12] and upon this 

paper take up again the paper from the borehole HGP-3 and Malacky – 101 [2].

The Skalica Formation, Jakubov Locality

Investigated area of  Jakubov is situated at the north-eastern part of the Vienna Basin, 

WSW from Malacky. The samples were Sarmatian age, Skalica Formation. The Skalica 

Formation is prevailingly built up of fine to medium grained sands and sandstones of grey to 

greyish-yellow colour with horizontal, ripple mark and diagonal bedding. The shape of 

bundles indicates their sand waves character. At the bases of individual sand beds abundant 

macrofauna is present, forming sporadically even lumachelle layers [3]. The age of Skalica 

Formation is Middle, Upper Sarmatian and  was demonstrated by fauna of mollusc 

(gastropods, bivalves), foraminifera and ostracod [7]. 

Methods of calcareous dinoflagellate cyst study

Standard laboratory methods were used for the calcareous dinoflagellates separation. 

Approximately 2,5 gr of the sediment for each sample were soaked in diluted hydrogen 

peroxide, washed under running water and wet sieved over the three metallic sieves, with 

diameter of the meshes 25, 36 and 56 μm. The material was dried at room temperature and 

studied with a binocular stereomicroscope for calcareous dinoflagellates content. The selected 

specimens were mounted on aluminium stubs and also on thin (1x1cm) slides, sputter-coated 

with gold and studied by a scanning electron microscope (Jeol JXA – 840A) at Commenius 

University in Bratislava. A total of approximately 150 subjects from each sample were 

examined. 12 samples were studied, from the borehole J64 A2 core 1 was studied 1 sample, 

core 5 also 1 sample and from core 6 were subducted and studied 3 samples. From borehole  J 

29 core 3 were studied 3 samples and from core 4 1 sample. 3 samples were studiet from 

borehole  JZ 46 core 2. We used the method usual for the preparation of fossil dinoflagellates 

for example mentioned in Streng et al. [10].

Discussion

Reffering to Hildebrand – Habel et al. [5] during the Kenozoic period inclined and 

radial structure of crystal wall was dominant in calcareous dinoflagellates. This result is 

proved by calcareous dinoflagellates study from Locality Jakubov boreholes J 64 A2, J 29 and 

JZ 46. 
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The studied genus Posoniella, Calcicarpinum, Cylindratus were described only in 

Pliocene sediments [13] and Studienka formation of Badenian age [2]. As a result, 

stratigraphic span of the representatives of these genuses can be shifted into Middle Miocene 

(Sarmatian).

Versteegh [13] shows forms of genus Pirumella from Pliocene and Pleistocene 

sediments from southern Italy and Greece. The author puts forward the idea that these typical 

Mesosoic forms were first bioturbated, enude and transported Hildebrand-Habel et al. [5]. 

Hildebrand-Habel & Willems [6] mention  pirumelinid forms from Upper Cretaceous, 

Paleogene and Lower Miocene from the western part of South Atlantic and consider them 

autochtone. The authors  premise is that they are “long living“ forms with wide stratigraphic 

range and their distribution is related to the change of environment. This idea has been 

validated by distribution of pirumelid forms from DNV – (brickyard),  location and mostly 

autochtone (bentic) forms were indicated [1]. Streng et al. [11] have studied and sumarised 

pieces of knowledge on the evolution of calcarous dinoflagellates from Upper Cretacous to 

recent forms. The authors present that genus Pirumella edgarii is numerous in warm periods 

and thus can be considered an indicator of warming up. The authors registered several 

significant horizons with rich occurence of this form – Lower and Middle Miocene and Lower 

Pleistocene. The asociation remarkably changed in Upper Miocene.  Pirumella edgarii nearly 

dissapeared from the record and was substituted by forms prefering cooler water - Caracomia 

arctica, Calciodinellum kerquelensis. 

In the samples studied from the borehole of Jakubov Pirumella edgari was numerous 

in the depth interval 662.0 – 662.10 m (borehole JZ 46) and in the interval of 709.45 – 709.55 

m (borehole J 64 A2). Gradual decrease in number can be seen from its distribution. The 

studied samples showed gradual occurence of two new pirumelid forms: Pirumella gigantea 

n. sp., and Pirumella gigantea granulata n. sp.  

Unusually thick cyst (wall) is typical for the newly described forms. It is probable that 

it was linked to the conditions of the environment – water of shallow Sarmatian sea which 

according to Pisara [8] was distinguished by high alcalinity and saturated by carbonates. From 

this point of view,  new pirumelid forms can be seen as ecofenotypes derived from Pirumella 

parva of Pirumella multistrata carteri.

Rare occurence of Albian Pirumella guiltyi or Cenomanian Pirumella microspinosa

as well as Baremian form of Dimorphospaera aequatoriana can be considered  

a demontration of erosion and flooding during transgresion as indicated in nannoplancton [7].  

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1055



Conclusions

The paper concludes into the results of a study of a calcareous dinoflagellates from  

Sarmatian deposits of the Vienna Basin, studied out of the Jakubov section, from the patterns 

of the boreholes J64 A2, J 29, JZ 46. There was studied in a total 13 patterns; where out of 

them one the pattern (J 5) was not used finally, due to its uncertain categorization. Even 

though, the results of the study of these microorganisms of the area of the Western 

Carpathians seem to be still named as preliminary, we can still certify that the results prove 

the fact that calcareous dinoflagellates belong to the significant paleoecological, 

paleogeographical or paleoceanographical bioindicators.

The study of a calcareous dinoflagellates in the sediments of the Skalica formation 

shown these results:

- The presence of a low diversified community of a calcareous dinoflagellates belonging 

to the genus: Pirumella, Posoniella, Cylindratus, Calcicarpinum and 

Dimorphosphaera with a dominance of the pirumelid forms.

- The dominance of two newly established types of Pirumella gigantea n. sp., and 

Pirumella gigantea granulata n. sp. with a substantial thick cyst wall with a soft-

crystalline structure, which could have had been produced in a water environment with 

a high alkalinity supersaturated by a carbonates.

- The majority of obliqiupineloid forms, that prefers waters of warm climatic areas 

(tropical and subtropical).

- The erosion of older (Cretaceous) Formations identified by species Pirumella guiltyi

(Albian) Pirumella microspinosa (Cenomanian) and Dimorphospaera aequatoriana

(Barremian).

From the taxonomical and biostratigraphic point of view, the study of a calcareous 

dinoflagellates  provides us with the possibility:

- to describe two new forms: Pirumella gigantea n. sp., and Pirumella gigantea

granulata n.sp.

- and to move a stratigraphic span of the Pliocene genus Posoniella, Calcicarpinum,  

Cylindratus to the Middle Miocene (Upper Sarmatian).

The correlation of an association of a calcareous dinoflagellates and foraminifera and 

nannoplankton associations  in the studied patterns shows:
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- a continuous low diversity in all monitored associations 

- the intervals with a thick-walls Pirumella gigantea n. sp., and Pirumella gigantea

granulata n.sp., coincide with the intervals of a big forms of nannofossils species.

- acme intervals of a particular monitored groups (acme Pirumella edgari, 

Reticulofenestra pseudoumbilicus, Haynesina) mutually coincide.

From the point of view of a paleoecological interpretation, there is possibility to 

certify that the results, obtained by this study of a calcareous dinoflagellates correlated with an 

existing experiences about the distribution of foraminifers and nannofossils, indicate an 

unstable marginal onshore (lagoons) environment with an oscillation of salinity, that was 

periodically influenced by marine ingressions, and as well by a contribution of an erosion  of a 

terestric material.
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Úvod do problematiky a ciele

Cieľom tejto práce bolo odhaliť procesy deformácií v bratislavskom masíve 

a porovnať ich s inými oblasťami. Konkrétne sa dáta porovnávali s lokalitami Dubná Skala 

a Bystrička v severnej časti Lúčanskej Malej Fatry a strednej časti Krivánskej Malej Fatry. 

Predmetom štúdia boli aj pukliny, keďže môžu prispieť k poznaniu dynamiky geologických 

dejov v histórii tohto masívu, avšak samé osebe nemajú veľkú výpovednú hodnotu. Boli však 

registrované a rozdelené do skupín vzhľadom na geometriu masívu na P,Q,S,L pukliny, 

rozdelenie podľa Cloosa [1]. Už dlhšie je známa príkrovová stavba bratislavského masívu. 

Tak isto sa v severnej časti tatrika Malých Karpát nachádza transpresná zóna [5]. Moje kroky 

však smerujú k južnej časti masívu. Študované územie zaberá plochu ako v obytných častiach 

Bratislavy, tak aj v jej okolí. Plocha študovaného územia je cca 60Km2 a to prevažne 

v zalesnených častiach územia katastru veľkej Bratislavy. Geológia na tomto území je tvorená 

neskoroorogénnými granitoidmi so zvyškami kryštalických bridlíc sedimentárneho obalu, 

ktoré sú miestami prekryté mladšími kvartérnymi sedimentmi eolického a fluialného pôvodu 

[4]. Nachádzajú sa tu tiež telesá dioritov a v severnejších častiach aj telesá amfibolitov. Vek 

tuhnutia granitoidného masívu bol rádiometricky určený na približne 340 mil. rokov [2].

V tomto masíve, vzhľadom na jeho geometrický tvar, môžeme rozoznávať pozdĺžne a priečne 

tektonické poruchy. Vzhľadom na svetové strany sú to poruchy smeru S-J a V-Z a ich 

kombinácie. K pozdĺžnym poruchám (zlomom) patrí napríklad Malokarpatský zlom, ktorý 

zároveň tvorí východné ohraničenie Malokarpatského hrastu. Ide o poklesový zlom. Zo 

západu je pohorie ohraničené systémom litavských a lábskych zlomov. Tvoria styk 

s Viedenskou panvou. Tieto zlomy sa dajú sledovať aj na reflexno-seizmických rezoch. Majú 

generálny smer SV-JZ. Zlomy smeru S-J sú vydrický a bystrický zlom. Ide o sinistrálne 

smerné posuny. Priečne zlomy majú generálny smer SZ-JV a patrí sem borinský zlom systém 

dunajských zlomov, ktoré tvoria južné ohraničenie bratislavského masívu ako aj celých 

Malých Karpát [3].
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Metódy a výskum

Výskum v oblasti  Malých Karpát bol zameraný na štúdium zlomov a zlomových 

tektonitov. Používali sa metódy geomorfológie, štruktúrnej geológie a petrotektoniky. 

V Malých Karpátoch sa vyskytujú tektonické zlomy niekoľkých smerov. Analýzov 

tektonických zrkadiel pomocou softwaru WinTensor (Damien Delvaux, 2008) boli určené 

smery hlavných osí paleonapätia.

Na lokalite Kramáre, ktorá je situovaná v malokarpatskom kryštaliniku a to konkrétne 

v bratislavskom príkrove. 

Výpočatmi bola určená  orientácia 

hlavných napäťovích osí. 1 je orientovaná v smere VSV-ZJZ konkrétna orientácia 1

v priestore je 70/7  a 3 je 169/46  ide teda o sub-horizontálnu kompresiu. S ďalších údajov 

bola vypočítaná extenzia v smre SSZ-JJV s orientáciou 1 40/75 a 3 150/3. Taktiež ide 

o subhorizontálnu extenziu ktorá sa dá sledovať aj Čachtických Karpatoch, kde podľa 

výpočtov vychádza tiež kompresia veľmi podobná. Jej orientácia osí bola 1 4/80 a 3 127/6. 

Taktiež sa zistila kompresia s orientáciou VSV-ZJZ konkrétne priestorová poloha osí bola 

1 249/1 a os 3 bola 340/43.

Na porovnanie sa robil výskum orientácií paleonapätí v granitoidoch Dúbnej Skaly, 

kde je situácia trochu rozdielna. Skúmané tektonity poskytli obraz mechanizmov 

prebiehajúcich v strižných zónach. Išlo o výskum zlomových tektonitov, hlavne mylonitov 

a kataklazitov. Na základe povrchu tektonických zrkadiel bola vytvorená opisná 

charakteristika. 
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Úvod a formulácia cieľa

S pojmom „kambrická explózia“ sa na vedeckom poli stretávame už pomerne dlho 

a stále častejšie, pričom v odboroch ako evolučná biológia či paleontológia patrí tento pojem 

medzi termíny používané na dennom poriadku. Napriek tomu sa dostupná slovenská literatúra 

o tomto fenoméne zmieňuje iba veľmi sporadicky a v prípade starších vysokoškolských 

učebníc takmer vôbec nie. Tejto komplexnej téme bolo za posledných 20 rokov venované 

ohromné množstvo publikácií na úrovní odborných článkov v prestížnych časopisoch ako aj 

populárnonáučných kníh (takmer) pre každého. Vzhľadom na svoju zložitosť však nie je vždy 

celkom ľahké zorientovať sa v danej problematike. Keďže na Slovensku zatiaľ neexistuje 

žiadna novšia publikácia venovaná tejto téme, ktorá by zohľadňovala najnovšie trendy 

v skúmaní kambrickej explózie, predložený príspevok si kladie za cieľ zhrnúť najnovšie 

poznatky v obore a aspoň čiastočne tak vyplniť danú medzeru. Príspevok by mal slúžiť ako 

odrazový mostík pre záujemcov o hlbšie štúdium tohto fenoménu.

Pojem kambrickej explózie

Žiadna uspokojujúca definícia pojmu „kambrickej explózie“ prakticky neexistuje. Ak 

by sme ju však chceli zhrnúť do niekoľkých slov, znela by asi ako „náhla diverzifikácia 

mnohobunkového živočíšneho života na planéte Zem“. Napriek tomu, nemožno slovo 

„explózia“ a slovo „náhla“ brať príliš doslova. Na trvanie samotnej udalosti, ku ktorej sa daný 

pojem vzťahuje, majú odborníci rôzne názory. Najčastejšie uvádzaný údaj je však okolo 50 

mil. rokov, čo je z hľadiska trvania Zeme okamih, na druhej strane si treba uvedomiť, že za 

porovnateľné časové obdobie došlo k vzniku a následnej radiácii prakticky všetkých cicavčích 

radov.

Kambrickú explóziu teda chápeme ako náhle sa objavenie hlavných kmeňov 

mnohobunkových živočíchov vo fosílnom zázname a niekedy sa spája s objavením 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1062



biomineralizovaných schránok, takže v minulosti ju niektorí autori pokladali iba za artefakt. 

Z hranice prekambrium/kambrium však poznáme mimoriadne bohatý záznam 

nebiomineralizovaných fosílnych zvyškov, reprezentujúcich zástupcov väčšiny súčasných 

živočíšnych kmeňov. Ich diverzifikácia sa zdá byť nezávislým procesom od rozvoja 

biomineralizácie [4]. Túto tézu potvrdzujú aj nálezy ichnofosílií [9]. Väčšina odborníkov sa 

teda zhoduje v tom, že kambrickú explóziu treba vnímať ako reálnu udalosť, ktorá 

rozhodujúcim spôsobom formovala mnohobunkový život na našej planéte.

Kambrická explózia vo fosílnom zázname

Iba vďaka mnohým prekvapivým objavom vynikajúco zachovaných mäkkotelných 

organizmov z obdobia najvrchnejšieho proterozoika a kambria za posledných sto rokov sme 

schopní aspoň do istej miery vyhodnotiť celkový význam kambrickej radiácie.

Samotným predskokanom kambrických udalostí je tzv. ediakarská fauna. Ide o prvé 

fosílne zvyšky komplexných mnohobunkových organizmov, pre ktoré je typické zachovanie 

vo forme odtlačkov a výliatkov v pieskovcoch [4]. Ide o spoločenstvo nie príliš 

diverzifikovaných morských organizmov, ktoré však vykazujú pomerne vysokú disparitu. 

Nájdeme tu formy listovité (napr. Charniodiscus, Rangea), diskovité (napr. Cyclomedusa, 

Praecambridium), segmentované (napr. Dickinsonia, Spriggina) a dokonca aj zvláštnu 

skupinu organizmov s trojlúčovou súmernosťou (Tribrachidium, Triforillonia). Toto veľmi 

charakteristické spoločenstvo sa objavuje asi pred 570 mil.r. a mizne asi o 20 mil.r. neskôr, 

pričom niektoré formy prežili až do kambria (napr. Stromatoveris)[24].

Práve zmiznutie ediakarskej fauny z fosílneho záznamu a následné náhle sa objavenie 

prakticky všetkých typov mnohobunkového živočíšneho života je priamym dokladom 

kambrickej explózie. Najznámejšie lokality z tohto obdobia nazývame lokalitami typu 

Burgess shale, pre ktoré je typické zachovanie fosílií stlačených vo vrstvičkách bridlíc. 

Najslávnejšími sú strednokambrické lokality v národnom parku Yoho v Skalistých horách 

Kanady (Britská Kolumbia) [2, 5], kde nachádzame tzv. burgesskú faunu (obr.1), ďalej čínske 

spodnokambrické lokality známe ako Chengjiang Lagerstätte [16, 18] a o niečo mladšie 

fosílie zo Sirius Passet v Grónsku. Najstaršími zvyškami tohto typu sú nálezy z Poľska [10]. 

Fauna typu Burgess shale bola nedávno rozpoznaná aj v susedných Čechách [12, 21]. Fosílne 

zvyšky na týchto lokalitách vykazujú mimoriadne dobré zachovanie širokého spektra 

mäkkotelných organizmov, ktoré v niektorých prípadoch nie sú dosiaľ uspokojivo 

interpretované (napr. Amiskwia, Dinomischus, Opabinia). Z identifikovaných kmeňov možno 
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spomenúť aspoň niektoré: Porifera (napr. Choia), Cnidaria, Ctenophora (Ctenorhabdotus, 

Maotianoascus), Nematomorpha (napr. Cricocosmia, Palaeoscolex), Priapulida (napr. 

Ancalagon, Ottoia, Palaeopriapulites), Hyolitha, Lobopodia/Onychophora (napr. 

Hallucigenia, Microdictyon), Arthropoda (napr. Canadaspis, Fuxianhuia, Naraoia, Waptia), 

Brachiopoda, Chaetognatha (napr. Oesia), Chordata (Myllokunmingia, Pikaia) a ďalšie,

pričom najväčší podiel v študovaných spoločenstvách predstavujú článkonožce [2, 5, 16, 17, 

22]. Viaceré organizmy sa považujú za predstaviteľov prechodných skupín (napr. Halwaxiida 

zastúpená rodmi Halkieria, Orthrozanclus, Wiwaxia)[8]. Za ikonu možno považovať skupinu 

Anomalocarididae (napr. Anomalocaris, Laggania), ktorú viacerí odborníci pokladajú za 

príbuznú článkonožcom, objavili sa však aj názory, ktoré dávajú do popredia morfologické 

afinity ku kmeňu Kinorhyncha [19].

Okrem lokalít typu Burgess shale (na celom svete ich poznáme niekoľko desiatok) 

prispievajú k pochopeniu kambrickej explózie minimalne ďalšie dva typy zachovania: 

fosilizované embryá z vrchnoproterozoických fosforitov súvrstvia Doushantuo v južnej Číne 

[20], ktoré tak reprezentujú fosílny záznam mäkkotelných akutikulárnych organizmov, ktoré 

inak nepoznáme z lokalít typu Burgess shale; a miniatúrne trojrozmerné bentické fosílie 

článkonožcov z vrchného kambria švédskeho „Örstenu“, zachované ako dôsledok fosfatickej 

mineralizácie karbonatických konkrécií [11].

Základným problémom pri hodnotení produktov týchto typov zachovania v širšom 

kontexte je ich výnimočnosť, takže každá lokalita reprezentuje konkrétne tafonomické okno, 

akúsi momentku vtedy a na danom mieste existujúcej rozmanitosti organizmov, zatiaľčo pri 

dokumentovaní hlavných evolučných udalostí sú potrebné štatisticky robustné údaje [4].

Okrem skutočných fosílií sú známe z obdobia hranice proterozoikum/kambrium aj 

prvé komplexné ichnofosílie [9].

Interpretácia kambrickej explózie

Náhle objavenie sa makrozvyškov vo fosílnom zázname bolo vysvetľované rôznymi 

spôsobmi a poslúžilo dokonca aj ako zbraň kreacionistickým teóriam proti Darwinovej 

myšlienke gradualizmu. Historickou udalosťou v štúdiu kambrickej radiácie organizmov bola 

kniha s.  J. Goulda [14], ktorá spropagovala veľmi zvláštnu burgesskú faunu na verejnosti. 

Gould interpretoval mnohé zo zvláštnych burgesských organizmov ako samostatné slepé 

vývojové vetvy, pričom došiel k záveru, že celková disparita bola v období kambria výrazne 

vyššia než dnes [14, 15]. Týmto názorom si vyslúžil ostrú kritiku [napr. 1, 5]. Kladistické 
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analýzy totiž postupne identifikovali väčšinu burgesských problematík ako priamych 

predchodcov súčasných živočíšnych kmeňov, tvoriacich z fylogenetického hľadiska ich bázu.

S problematikou kambrických fosílií sa tak postupne vynoril problém samotnej vyššej 

klasifikácie organizmov a problém definície kmeňa ako taxonomickej jednotky [1, 3, 5]. 

Práve na základe fosílnych zvyškov z kambrických lokalít museli byť za posledné desaťročia 

prehodnotené nielen vzťahy medzi jednotlivými živočíšnymi kmeňmi, ale upravené aj 

definície týchto kmeňov. Okrem toho sa zdvihla vlna zvýšeného záujmu o metódy 

molekulárnej fylogenetiky. Tu však treba podotknúť, že objavenie sa konkrétnych živočíšnych 

skupín vo fosílnom zázname často nezodpovedá výsledkom z analýzy molekulových hodín. 

Výsledky molekulových metód sa totiž môžu od seba výrazne líšiť v závislosti od použitia 

metódy a konkrétnych génov [1]. Pri fylogenetických rekonštrukciách by sa preto mal 

uplatňovať kombinovaný prístup [13].

Každopádne však kambrickú explóziu nemožno chápať ako geologický okamih, kedy 

sa odštiepili všetky dnes známe živočíšne kmene od spoločného predka. Počas kambria však 

dokumentujeme veľmi dôležitý „moment“, kedy sa vyčlenili tri základné superklady: 

Deuterostomia, Ecdysozoa a Lophotrochozoa.

Spúšťacie mechanizmy kambrickej explózie

Doteraz nie je uspokojivo vysvetlené, prečo vôbec ku kambrickej radiácii došlo a čo 

bolo jej spúšťacím mechanizmom. Vo všeobecnosti sa považuje za kontrolujúcu kombinácia 

abiotických faktorov. Na hranici proterozoika a kambria došlo okrem iného k stúpaniu hladiny 

svetového oceánu, výraznému otepleniu a zvýšeniu obsahu vápenatých katiónov v morskej 

vode. Ukazuje sa však, že táto vzájomná súhra je iba jednou stránkou mince.

Lieberman [23] ukázal, že výrazná tektonická aktivita v danom období mohla byť 

jedným zo spúšťačov náhleho rozvoja organizmov, čo dokumentuje najmä na príklade 

trilobitových fáun.

Analýzou burgesských fosílií sa ukázalo, že už prvé živočíchy s tvrdou kostrou (či už 

vonkajšou alebo vnútornou) využili takmer všetok morfopriestor, ktorý skelet poskytuje [25] 

a celková disparita sa od obdobia kambrickej radiácie zvyšovala len pozvoľna a na rôznych 

taxonomických úrovniach [5].

Zaujímavú hypotézu načrtol Williamson [26], podľa ktorého kambrická radiácia 

v zmysle náhleho sa objavenia veľkej väčšiny súčasných kmeňov je výsledkom viacnásobných

hybridizácií, čo dokumentuje na larválnych štádiách jednotlivých skupín organizmov. Dnes už 
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vydiferencované kmene a triedy sú teda skôr výsledkom tejto hybridizácie než postupného 

hromadenia špecifických rozdielov. Predpokladá sa, že genetická variabilita medzi súčasnými 

kmeňmi sa v kambriu rovnala medzirodovej variabilite [6, 7], takže hybridizáciu na tejto, 

alebo aj vyššej úrovni nemožno vylúčiť.

Obr.1: Niektoré organizmy známe zo strednokambrických burgesských bridlíc: 1 – Olenoides, 2 – Diraphora, 3 

– Paterina, 4 – Pirania, 5 – Wauxia, 6 – Hazelia, 7 – Eiffelia, 8 – Ottoia, 9 – Sidneya, 10 – Leanchoilia, 11 –

Marella, 12 – Canadaspis, 13 – Helmetia, 14 – Burgessia, 15 – Tegopelte, 16 – Naraoia, 17 – Waptia, 18 –

Sanctacaris, 19 – Odaraia, 20 – Hallucigenia, 21 – Aysheaia, 22 – Pikaia, 23 - Haplophrentis, 24 – Opabinia, 

25 – Dinomischus, 26 – Wiwaxia, 27 – Amiskwia, 28 – Anomalocaris. 

Zdroj obrázka: www.trilobites. info/burgess_community_sm.jpg

Záver

Príspevok stručne sumarizuje výsledky štúdia dôvodov a dôsledkov kambrickej 

radiácie za posledných dvadsať rokov výskumov v danej problematike. 
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Fauna bádenských desaťnožcov zo zbierok Prírodovedného múzea SNM v Bratislave

Matúš Hyžný

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie 

a paleontológie, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; hyzny.matus@gmail.com

Úvod

Príspevok sa venuje systematickému zaradeniu časti predtým neurčeného fosílneho 

materiálu skupiny Decapoda z lokalít Devínskej Kobyly pri Bratislave.

Vymedzenie územia a opis lokalít

Územie Devínskej Kobyly je mimoriadne bohaté na fosílne zvyšky. Nachádza sa tu 

viacero lokalít, z ktorých sú známe stovky fosílnych druhov. Predložený materiál pochádza 

z lokalít Sandberg a Dúbravská hlavica, kde vystupujú vrchnobádenské piesky, pieskovce 

a riasové vápence sandberských vrstiev studienčanského súvrstvia.

Materiál a metódy

Študovaný materiál pochádza zo zbierok Prírodovedného Múzea SNM v Bratislave. 

Porovnávaný bol s rovnakovekým materiálom zo zbierok Maďarského Prírodovedného 

Múzea (Földtani Intézet) v Budapešti (predovšetkým kolekcie P. M. Müllera) a s materiálom z 

vlastného zberu na lokalite Rákos pri Budapešti za asistencie P. M. Müllera.

Systematická časť

Skratky použité v systematickej časti:

FI – Maďarské Prírodovedné Múzeum (Földtani Intézet), Budapešť.

SNM PM – Slovenské Národné Múzeum – Prírodovedné múzeum, Bratislava.

P, Ľ – pravý, ľavý; (M) – samček, (F) – samička.

Systém podľa Manninga a Feldera [2] a Nga et al. [5].

Rad Decapoda Latreille, 1802

Podrad Pleocyemata Burkenroad, 1963
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Infrarad Thalassinidea Latreille, 1831

Nadčeľaď Callianassoidea Dana, 1852

Čeľaď Callianassidae Dana, 1852

Počeľaď Callichirinae Manning a Felder, 1991

Rod Neocallichirus Sakai, 1988

Typový druh: Neocallichirus horneri Sakai, 1988

Neocallichirus brocchci (Lörenthey, 1897)

(Obr. 1.1, 1.2, 1.3)

Callianassa brocchi Lörenthey, 1897: s. 161, 168, 169; Lörenthey, 1898a: s. 106, 114, 115; 

Lörenthey, 1898b: 132-134, 155, tab.9 obr.5; Lörenthey, 1898c: s. 104-105, tab.9 obr.5; Glaessner, 

1929: s. 77; Lörenthey in Lörenthey et Beurlen, 1929: s. 64, tab.2 obr.13; Müller, 1979: s. 274; 

Müller, 1984: s. 51, tab.3 obr.3.

Študovaný materiál: Rákos, Maďarsko: holotyp 1x P propodus veľkého klepeta (FI: M-

2329); Dúbravská hlavica, Slovensko: 13x P a 15x Ľ propodus veľkého klepeta, 1x P 

propodus malého klepeta, 4x P a 4 Ľx carpus veľkého klepeta, 1xP a 4x Ľ merus veľkého 

klepeta (SNM PM: Z-7943, Z-16419, Z-16433).

Výskyt: vrchný báden okolia Budapešti, Maďarsko [3] a vrchný báden Devínskej kobyly, 

Slovensko (Dúbravská hlavica).

Opis: Veľké klepeto: Merus trojuholníkového tvaru, dlhší ako vysoký, najvyšší distálne; 

ventrálny okraj zúbkatý (do 10 výrazných malých zubov), dorzálny okraj slabo konvexný. 

Carpus široký, masívny, dlhší ako vysoký; dorzálny okraj rovný, ventrálny okraj zaoblený, 

tvoriaci s proximálnym okrajom jedinú hranu posiatu drobnými zúbkami; dorzálny a ventrálny

okraj vybieha do kýlu zahnutého smerom dovnútra a formujúceho tupé okraje v mieste 

spojenia s propodom. Propodus masívny, dlhší ako vysoký, zužujúci sa distálne; proximálny 

a dorzálny okraj slabo konvexný, ventrálny okraj posiaty malými zúbkami; distálny okraj 

zúbkatý, v strednej časti tvoriaci vybiehajúci polkruh obrúbený 6 až 7 zúbkami, nad bázou 

pollexu vybiehajúci zub smerom dopredu. Pollex tenký, špička vyhnutá dorzálne, ventrálny 

okraj posiaty zúbkami. Dactylus mohutný, trojuholníkového tvaru, ventrálny okraj tvoriaci 

ostrý kýl rozdelený na viacero tupých zubov. Malé klepeto: propodus výrazne dlhší ako 

vysoký, ventrálny a dorzálny okraj slabo konvexné, proximálny okraj bez serácie.

Diskusia: Fosílne zvyšky čeľade Callianassidae sú často veľmi ťažko zaraditeľné, keďže sa 

väčšinou zachovávajú iba propody, ktoré vo všeobecnosti vykazujú veľkú variabilitu. Pri 

zachovaní ďalších častí prvého páru pereiopodov (carpus, merus, ischium) je možné na 
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základe revízie Manninga a Feldera [2] zaradiť daný materiál do rodu. Fosílny taxón N. 

brocchi bol dlhý čas uvádzaný v literatúre ako druh kolektívneho taxónu Callianassa. Na 

základe podrobného štúdia predloženého materiálu je možné tanto taxón spoľahlivo zaradiť 

do rodu Neocallichirus. 

Počeľaď Eucalliacinae Manning et Felder, 1991

Rod Calliax de Saint Laurent, 1973

Typový druh: Callianassa lobata De Gaillande a Lagardère, 1966

Calliax pseudorakosensis (Lörenthey in Lörenthey et Beurlen, 1929)

(Obr. 1.4, 1.5)

Callianassa pseudorakosensis Lörenthey in Lörenthey et Beurlen, 1929: s. 67, tab.2 obr.16-18; 

Müller, 1976: s. 507; Müller, 1984: s. 52, tab.3 obr.4-5, tab.4 obr.1-6, tab. 5 obr.1-4.

Callianassa pseudorakosiensis Glaessner, 1929: s. 88.

? Callianassa cf. pseudorakosensis Bachmayer, 1953: s. 241.

Študovaný materiál: Dúbravská hlavica, Slovensko: 9x P a 5x Ľ propodus (M) veľkého 

klepeta, 7x P a 12x Ľ propodus (F) veľkého klepeta, 1x Ľ propodus malého klepeta, 6x P a 2 x

Ľ carpus veľkého klepeta, 2xP a 3x Ľ merus veľkého klepeta (SNM PM: Z-7943, Z-16419, Z-

16433, Z-21373).

Výskyt: vrchný báden okolia Budapešti, Maďarsko [3] a vrchný báden Devínskej kobyly 

(Dúbravská hlavica), Slovensko.

Opis: Veľké klepeto: Merus oválneho tvaru, dlhší ako vysoký, najvyšší v strede; ventrálny 

okraj slabo konvexný, jemne zúbkatý proximálne, dorzálny okraj slabo konvexný, bez serácie. 

Carpus kosodlžníkového tvaru, približne rovnako vysoký ako dlhý, zužujúci sa proximálne; 

všetky okraje rovné, ventrálny okraj na hranici s proximálnym okrajom jemne zaoblený; 

dorzálny a ventrálny okraj vybieha do kýlu zahnutého smerom dovnútra a formujúceho tupé 

okraje v mieste spojenia s propodom. Propodus takmer štvorcového tvaru; u samičiek výrazný 

trojuholníkový zub na prechode medzi distálnym okrajom a pollexom; od pollexu prebieha 

laterálne tupý kýl pokračujúci do distálnej časti propodu; u samčekov zub chýba, na mieste 

spojenia s pollexom výrazný oblý zárez. Pollex trojuholníkového tvaru. Dactylus tenký, 

ventrálny okraj so zubom umiestneným proximálne. Malé klepeto: propodus vyšší ako dlhý; 

pollex tenký, končiaci ostrou špičkou; dactylus tenký, bez zubov.
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Diskusia: Na základe prítomnosti kýlu na laterálnej strane distálnej časti propodu 

prebiehajúceho diagonálne smerom k pollexu a tvaru meru je možné taxón zaradiť do rodu 

Calliax.

Infrarad Brachyura

Nadčeľaď Calappoidea de Haan, 1833

Čeľaď Calappidae de Haan, 1833

Rod Calappa Weber, 1795

Typový druh: Cancer granulatus Linnaeus, 1758

Calappa heberti Brocchi, 1883

(Obr. 1.6, 1.7)

Calappa heberti Brocchi, 1883: s. 2, tab.4 obr.3; Lörenthey, 1897: s. 150, 159, 166; Lörenthey, 

1898a: s. 93, 103, 104, 112; Lörenthey, 1898b: s. 109, 113-116, 151, tab.8 obr.1-3, tab.9 obr.1; 

Lörenthey, 1898c: s. 88-90, tab.8 obr.1-3, tab.9 obr.1; Lörenthey, 1911: s. 523; Lörenthey, 1913: s. 

318; pars? Glaeesner, 1928: s. 174-175; Lörenthey in Lörenthey a Beurlen, 1929: s. 34, 130-132, tab.6 

obr.2, 9-12; Glaessner, 1929: s. 70; Müller, 1976a: s. 509; Müller, 1976b: s. 152; Müller, 1979: s. 

274; Müller, 1984: s. 67, pl.37 obr.1-7, pl.38 obr.1-6.

Študovaný materiál: Sandberg, Slovensko: 9x P dactylus, 1x P propodus + dactylus, 1x Ľ 

propodus (SNM PM: Z-16394); 3x P dactylus, 1x P propodus + dactylus (SNM PM: Z-

16963); 2x P dactylus (SNM PM: Z-23264); Dúbravská hlavica, Slovensko: 2x P dactylus 

(SNM PM: Z-16419, Z-16433); Rákos, Maďarsko: 1x Ľ propodus (vlastný zber).

Výskyt: vrchný báden okolia Budapešti, Maďarsko [3], vrchný báden Devínskej kobyly, 

Slovensko a stredný miocén Rakúska [1].

Opis: Propodus výrazne vyšší ako dlhý, zužujúci sa proximálne; dorzálny okraj pokrytý 

výraznými tŕňmi; ventrálny okraj granulovaný; proximálny okraj rovný, nad miestom 

pripojenia k daktylu prečnievajúci; laterálny povrch silne granulovaný. Pollex krátky, 

trojuholníkového tvaru s 9timi zúbkami na dorzálnom okraji. Dactylus silne zahnutý smerom 

dovnútra, na priereze trojuholníkový, ventrálny okraj tupý, pokrytý tupými širokými zubmi, 

dorzálny okraj zúbkovaný, proximálny lalok smerujúci dopredu.

Diskusia: Druh Calappa heberti je rozpoznateľný na základe granulácie laterálneho povrchu 

propodu a prítomnosti proximálneho laloku na daktyle smerujúcom dopredu [3].

Čeľaď Matutidae de Haan, 1835
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Rod Szaboa Müller a Galil, 1998

Typový druh: Matuta inermis Brocchi, 1883

Szaboa inermis (Brocchi, 1883)

(Obr. 1.8)

Matuta inermis Brocchi, 1883: s. 5, tab.4 obr.1; Lörenthey, 1897: s. 150, 159, 166; Lörenthey, 1898a: 

s. 93, 104, 112; Lörenthey, 1898b: s. 109, 116, 152; Lörenthey, 1898c: s. 91; Lörenthey, 1904a: s. 

161; Lörenthey, 1904b: s. 30; Lörenthey, 1913: s. 322; Lörenthey a Beurlen, 1929: s. 34, 134, 135, 

tab.6 obr. 14-18; Glaessner, 1929: s. 248.

Matuta brocchi Glaessner, 1969: s. R495, obr.307, 2a,b; Müller, 1979: s. 274; Müller, 1984: s. 69, 

tab.41 obr.1-6, tab.42 obr. 1-5.

non Matuta inermis Miers, 1884: s. 256, tab.26 obr. c. (=Izanami inermis, fide Galil a Clark (1994))

Szaboa inermis Müller a Galil, 1998: s. 583-586, obr.1-3.

Študovaný materiál: Dúbravská hlavica, Slovensko: 1x P propodus + artikulovaný carpus 

(SNM PM: Z-16934); Rákos, Maďarsko: 2x karapax, 1x P propodus, 1x P carpus (vlastný 

zber).

Výskyt: vrchný báden okolia Budapešti, Maďarsko [3] a vrchný báden Devínskej kobyly, 

Slovensko.

Opis: Carpus takmer okrúhly, dorzálny okraj pokrytý tŕňmi distálne, najväčší tŕň smerujúci 

nahor a umiestnený v strede dorzálneho okraja. Propodus dvakrát dlhší ako vysoký, laterálny 

povrch pokrytý štyrmi radmi tuberkulov, ventrálny okraj nesúci 8 tŕňov smerujúcich nadol, 

najproximálnejší je zahnutý a smeruje dozadu a jemne nahor; dorzálny okraj tŕnitý so štyrmi 

výraznými trjuholníkovými tŕňmi. Dactylus jemne zahnutý, dorzálny okraj vybieha do ostrého 

kýlu.

Diskusia: Rod bol vyčlenený Müllerom a Galilom [4] najmä na základe ryhovania 

prítomného na vnútornej strane dorzálnych propodálnych tŕňov. Na materiáli z Dúbravskej 

hlavice nie je možné tento znak pozorovať keďže ide len o zachované jadro, pochádza však 

z faciálne a vekovo rovnakých sedimentov ako typový materiál z Maďarska.

Záver

Príspevok prináša vôbec prvé výsledky systematického štúdia fauny desaťnožcov na 

lokalitách Devínskej Kobyly. Dva druhy v minulosti radené pod kolektívny taxón Callianassa

sú revidované a zaradené do rodov Neocallichirus a Calliax.
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Obr.1: Niektoré vrchnobádenské desaťnožce (Decapoda) Devínskej Kobyly zo zbierok PM SNM.

1 – Neocallichirus brocchi, ľavý propodus + dactylus (Z-16419); 2 – Neocallichiris brocchi, ľavý carpus + 
merus (Z-7943); 3 – Neocallichirus brocchi, pravý merus  (Z-7943);  4 – Calliax pseudorakosensis, pravý veľký 
cheliped, ľavý malý cheliped, zvyšky kráčavých končatín (F)(Z-21373); 5 – Calliax pseudorakosensis, pravý 
veľký cheliped (merus, carpus, propodus, dactylus)(F)( Z-21373); 6 – Calappa heberti, ľavý dactylus (Z-16394); 
7 – Calappa heberti, ľavý propodus  (Z-16394); 8 – Szaboa inermis, pravý cheliped (carpus, propodus, 
dactylus)(Z-16934). 1-5, 8 – Dúbravská hlavica; 6, 7 – Sandberg. Mierka: 1 cm.
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1. Introduction

Accessory Nb-Ta oxide minerals belong to the uncommon but relatively the most 

characteristic accessory phases in evolved granitic rocks. Studies of these disseminated 

accessory minerals of granites reveal important informations about the degree of melt 

fractionation and are useful tools for interpretation of  P-T-X conditions of their host rocks. 

The Nb-Ta oxide minerals usually associate with highly evolved, specialized granites, 

commonly rich in volatile elements (F, B, P), and their greisenized cupolas, connected with 

cassiterite, wolframite, topaz, Li-silicates and other characteristic minerals (e.g [3, 6, 7, 8]). 

However, our knowledge of accessory Nb-Ta phases in non-specialized, “barren“ granites 

without Sn±W±Li mineralization is still very scarce in comparison to the specialized granites 

or rare-element granitic pegmatites. 

In this article we describe accessory Nb-Ta oxide minerals in such non-specialized S-

type pegmatitic leucogranite near Duchonka, the Považský Inovec Mountains, Western 

Carpathians, Slovakia as an example of unusual Nb-Ta fractionation in highly peraluminous 

environment.

2. Geological setting

Studied granite is a medium to coarse-grained leucocratic rock, which consists of 

quartz, K-feldspar, plagioclase (An04–28), biotite and muscovite, with accessory garnet 

(almandine – spessartine) and fibrolitic sillimanite, rarely zircon, apatite, monazite and 

identified Nb-Ta minerals. They can be geochemically characterized as relatively highly 

fractionated granites with S-type characteristics and they are comagmatic with other 
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lowercarboniferous granites to granodiorites of the Bojná complex of the Považský Inovec 

Mts.

3. Analytical methods

Electron-microprobe analyses (EMPA) were carried out in the wavelength-dispersion 

mode using the Cameca SX-100 electron-microprobe at the State Geological Survey of Slovak 

Republic, Bratislava (Nb-Ta and silicate minerals) and the same instrument at the Institute of 

Geological Sciences, Masaryk University, Brno. 

For the Nb-Ta minerals, the following analytical conditions were used: accelerating 

voltage of 15 kV, a sample current of 20 nA, beam diameter of 1-3 μm and  a counting time of 

20 to 40 s. The following standards were applied: metallic W (W Lα), LiNbO3 (Nb Lα), 

LiTaO3 (Ta Lα), TiO2 (Ti Kα), SnO2 (Sn Lα), ZrSiO4 (Zr Lβ), ThO2 (Th Mα), UO2 (U Mβ), 

ScPO4 (Sc Kα), YPO4 (Y Lα), Sb (Sb Lα), fayalite (Fe Kα), rhodonite (Mn Kα), MgO (Mg 

Kα), wollastonite (Ca Kα), ZnS (Zn Kα), and PbS (Pb Mα). Data were reduced using the PAP 

routine.

4. Results

Columbite-(Fe) to tantalite-(Fe) forms discrete tabular crystals 30-350 m in size, in 

association with quartz, alkali-feldspar, muscovite and sillimanite. The mineral commonly 

shows prograde zoning with central parts enriched in Nb (columbite) and rims enriched in Ta 

(tantalite). However, irregular convoluted zoning of border parts, as a result of the late-

magmatic to subsolidus dissolution-reprecipitation processes are also present, or a reversal 

trend of zoning with decrease of Ta towards to border parts of the crystals was detected. The 

composition of columbite-(Fe) to tantalite-(Fe) shows a relatively constant Mn/(Mn+Fe) = 

0.20-0.27 (locally 0.35-0.40), but an extreme range of Nb-Ta fractionation: Ta/(Ta+Nb) = 

0.18-0.72. Moreover, group of analyses in the rim zones of the tantalite crystals attain 

Ta/(Ta+Nb) ratio over 0.63 value and pass to the field of the miscibility gap between tantalite 

and tapiolite (Fig. 1). Contents of Ti, W, Sn, Mg and other elements in columbite-group 

minerals are low. Titanium attains mostly about 0.5 wt.% TiO2 and a slightly decrease of Ti 

with increasing values of Ta/(Ta+Nb) was recorded. Locally slightly elevated Zr and Pb occur 

(≤0.6 wt.% ZrO2 and ≤1.2 wt.% PbO) (Tab. 1). 
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Table 1. Representative compositions of columbite-(Fe) (Col-Fe), tantalite-(Fe) (Tan-Fe), tantalite-(Fe) in the 

miscibility gap field (Tan-Fe X) and tapiolite-(Fe) (Tap-Fe) from Duchonka pegmatitic leucogranite (in wt. %)

Col-Fe Tan-Fe Tan-Fe Tan-Fe X Tan-Fe X Tan-Fe X Tap-Fe Tap-Fe

WO3 0,25 0,10 0,00 0,15 0,05 0,00 0,12 0,17
Nb2O5 41,66 25,36 20,83 21,79 17,94 15,88 6,14 1,58
Ta2O5 39,81 58,90 63,45 62,44 66,56 68,18 78,91 83,22
TiO2 0,07 0,09 0,04 0,46 0,16 0,44 1,28 0,83
SnO2 0,07 0,00 0,18 0,17 0,00 0,13 0,46 0,45
ZrO2 0,25 0,06 0,24 0,24 0,05 0,24 0,21 0,12
ThO2 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,04 0,00
UO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Sc2O3 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Y2O3 0,00 0,00 0,04 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00
Sb2O3 0,06 0,10 0,00 0,03 0,00 0,04 0,10 0,05
Fe2O3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FeO 11,73 10,57 9,22 10,65 9,89 10,14 12,31 11,90
MnO 4,22 3,81 5,22 3,05 3,66 2,90 0,48 0,41
MgO 0,16 0,19 0,02 0,28 0,23 0,26 0,00 0,00
CaO 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,00 0,01 0,00
ZnO 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00
PbO 0,58 0,21 0,23 0,43 0,36 0,27 0,00 0,02
Total 98,31 99,22 99,26 99,31 98,63 98,21 100,07 98,73

Formulae based on 6 oxygen atoms and valence calculation

W 0,004 0,002 0,000 0,003 0,001 0,000 0,002 0,004
Nb 1,275 0,844 0,712 0,735 0,626 0,561 0,225 0,061
Ta 0,733 1,179 1,304 1,268 1,397 1,450 1,740 1,925
Ti 0,004 0,005 0,002 0,026 0,009 0,026 0,078 0,053
Sn 0,002 0,000 0,005 0,005 0,000 0,004 0,015 0,015
Sum B 2,019 2,030 2,023 2,037 2,033 2,041 2,061 2,058

Zr 0,008 0,002 0,009 0,009 0,002 0,009 0,008 0,005
Th 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
U 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Sc 0,000 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000
Y 0,000 0,000 0,002 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000
Sb 0,002 0,003 0,000 0,001 0,000 0,001 0,003 0,002

Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fe2+ 0,664 0,651 0,583 0,665 0,638 0,663 0,835 0,846
Mn 0,242 0,237 0,334 0,193 0,239 0,192 0,033 0,029
Mg 0,016 0,021 0,002 0,031 0,026 0,031 0,000 0,000
Ca 0,002 0,002 0,002 0,001 0,004 0,000 0,001 0,000
Zn 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
Pb 0,011 0,004 0,005 0,009 0,007 0,006 0,000 0,000
Sum A 0,945 0,922 0,936 0,911 0,919 0,903 0,881 0,882

Mn/(Mn+Fe) 0,267 0,267 0,364 0,225 0,272 0,225 0,038 0,033
Ta/(Ta+Nb) 0,365 0,583 0,647 0,633 0,691 0,721 0,885 0,969

Tapiolite-(Fe) forms discrete irregular or shortly prismatic crystals, ca. 15-75 m in 

size, in association with quartz and sillimanite. The tapiolite-(Fe) displays slightly irregular 
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compositional zonality in BSE with Mn/(Mn+Fe) = 0.03-0.04 and Ta/(Ta+Nb) = 0.88-0.97  

(Tab. 1), Ti and Sn contents are slightly higher than in columbite group minerals; ≤0.8 wt.% 

SnO2 and ≤1.3 wt.% TiO2. 
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Fig. 1. Quadrilateral diagram of columbite-tantalite and tapiolite from the Duchonka pegmatitic leucogranite. 

The boundaries of the tantalite-tapiolite miscibility gap are taken for single-phase, non-paired 

compositions of tantalite and tapiolite (grey solid line, after [4]) and coexisting tantalite-tapiolite pairs 

(black dashed line, after [5]).

Consequently, due to the low contents of W, Ti, Sn, Zr, Mg, Pb and other elements, 

only single monovalent TaNb-1 and MnFe-1 substitutions are essential for the both columbite-

tantalite-(Fe) and tapiolite-(Fe).

5. Discussion and conclusion

The Duchonka pegmatitic leucogranite revealed a presence of accessory columbite-

tantalite and tapiolite with unusually wide and up to extremely high Ta/Nb fractionation level. 

Tantalite-(Fe) compositions with Ta/(Ta+Nb) = 0.63-0.72 and Mn/(Mn+Fe) = 0.20-0.27,   

which penetrate the empirically defined natural tapiolite-tapiolite miscibility gap [5], belong 

to striking feature of the Duchonka leucogranite. Despite lack of XRD determination, the 
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phase indoubtedly belongs to tantalite, and not tapiolite. These anomalous compositions form 

external parts of columbite-tantalite crystals and they represent a part of the same columbite to 

tantalite evolutional trend with rapid Ta/Nb increasing and stable Mn/Fe ratio. On the 

contrary, tapiolite-(Fe) occurs as separate grains with different textural pattern and 

compositional field (Fig. 1). Such tantalite or tapiolite compositions are exceptional and they 

are considered as metastable [5]. However, some “hyper-tantalite-(Fe)” compositions with 

Ta/(Ta+Nb) between 0.62 and 0.97 were described from some rare-element granitic 

pegmatites in Africa [10, 2] and Separation Rapids pegmatite group, Ontario, Canada [9]. 

Moreover, W,Ti-rich tantalite-(Fe) from the Suzhou and Yichun specialized granites, China, 

shows Ta/(Ta+Nb) ratio from 0.50 to 0.73, and from 0.14 to 0.95, respectively [6, 11]. All 

these mentioned tantalite-(Fe) compositions lie within the field of the tantalite-tapiolite 

miscibility gap, or even in the tapiolite composition field (tantalite-(Fe) from the Rubicon 

Mine, Namibia; Baldwin 1989). However, such data, based commonly only by EMPA and 

without precise XRD determination of tantalite or tapiolite phase, must be taken with a large 

caution. On the other hand, an empirically based field of tantalite-tapiolite miscibility gap [5]

is based only on known data from granitic pegmatites and some natural (stable or metastable) 

compositions could be penetrated them as the consequence of specific P-T-X conditions. 

Namely, variations of Ta/Nb ratio in Nb-Ta oxide minerals strongly depends on pH of the host 

pegmatitic melt; the decreasing of pH (increasing of acidity) caused the increasing of the  

Ta/Nb ratio of the solution and precipitated Nb-Ta phases [1]. The Duchonka pegmatitic 

granite represents such example, where possible combination effect of relatively higher 

solidus temperature in comparison to common granitic rare-element pegmatites, together with 

increased fractionation level and strongly peraluminous composition caused the precipitation 

of tapiolite-(Fe) and exceptionally Ta-rich tantalite-(Fe). 
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Úvod a formulácia cieľa

Cieľom tejto práce bolo detailné štúdium vápnitých nanofosílií metódou „high 

resolution“ výskumu na lokalite Devínska Nová Ves – tehelňa. Výsledky kvantitatívnej 

analýzy vápnitých nanofosílií boli vyhodnotené štatistickými metódami. Na základe získaných 

informácii bolo prevedené biostratigrafické vyhodnotenie a paleoekologická interpretácia 

v tejto časti viedenskej panvy počas vrchného bádenu. Komplexný výstup z high resolution 

výskumu profilu bude slúžiť ako kľúčový profil vo vrchnom bádene neogénu Západných 

Karpát. V práci bolo analyzovaných 69 vzoriek, ktoré obsahovali okrem neogénnych taxónov 

aj redeponované nanofosílie kriedového a paleogénneho veku. Pri štatistickom vyhodnotení sa 

brali do úvahy iba neogénne formy. Celkovo bolo popísaných 47 druhov vápnitých nanofosílií 

neogénneho a 98 druhov kriedového a paleogénneho veku.

Materiál a metódy

Študovaný materiál pochádza z neogénnych sedimentov viedenskej panvy z vrstiev 

studienskeho súvrstvia, vrchnobádenského veku. Hlavnú zložku sedimentu zastupovali najmä 

sivé laminované vápnité íly s jemnými vložkami slieňovca. Účelom práce bolo kompatibilné

spracovanie lokality s použitím štandardných metodík pri dešifrovaní paleoekologických 

zmien a vytvorenie kľúčového profilu aspoň zčasti podľa princípov  Global stratotype 

sessions and points a európskych noriem.

Pri odbere bolo prvoradý, čo najhustejší odber vzoriek, ktorý predstavuje takzvaný 

„high resolution“ prístup s minimálnym prihliadaním na typ sedimentu. Takýto detailný 

odber, za uvedenými účelmi bol na skúmanej lokalite vykonaný prvý krát. Zhustený odber, za 

účelom interpretácie paleoprostredia na základe obsahu vápnitého nanoplanktónu, bol 

realizovaný na profile DNV – 1. Prvá vzorka bola situovaná v hĺbke 15 cm a ďalej odber 

pokračoval každých 10 cm, pričom hrúbka vyseparovaného sedimentu bola ignorovaná. 
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Celkový počet predstavoval 69 vzoriek. Pri príprave preparátov som použil klasickú 

štandardnú techniku.

Rozmer nanofosílií sa pohybuje v hraničným možnostiach zachytávania svetelným 

mikroskopom. Pri štúdiu vápnitých nanofosílií som pracoval s polarizačným mikroskopom 

Olympus BX 50, s objektívom umožňujúcim zväčšenie 100 x. Vzorky boli študované pri 

zväčšení 1250x. 

Údaje určené na štatistické spracovanie boli získané zo 69 vzoriek profilu DNV-1. 

Na kvantifikáciu údajov bolo použité kvantitatívne vyjadrenie. Z každej vzorky bolo 

napočítaných 200 jedincov. Na spracovanie údajov boli použité programy Microsoft Excel, 

Access (databáza upravená J. Hudáčkom, 2000), PAST – Paleontological Statistics, ver.1.70 

[2], POLPAL [10].

Výsledky a diskusia

V študovanom profile DNV - 1 bolo spracovaných 69 vzoriek z hĺbkového intervalu 

0,1 – 2,8 m a 5,2 až 9,2 m. Zistených bolo 47 druhov nanofosílií. Zachovanie exemplárov 

možno hodnotiť ako priemerné. Vo študovaných vzorkách majú dominantné postavenie 

nasledovné druhy: Reticulofenestra haqii a R. minuta, Coccolithus pelagicus, Holodiscolithus 

macroporus, Syracosphaera  pulchra. 

Analýzou študovaného materiálu sa dospelo k záverom, že zistené spoločenstvo 

možno priradiť k nanoplanktónovej zóne NN6 Discoaster exilis, vrchnobádenského veku, 

nakoľko vo vzorkách študovaného profilu v najbazálnejšej časti nebol identifikovaný druh 

Sphenolithus heteromorphus, ktorého LAD indikuje vrchnú hranicu zóny NN5 Sphenolithus 

heteromorphus a súčasne bázu zóny NN6 Discoaster exilis. 

Na základe prítomnosti vápnitých nanofosílií Calcidiscus premacintyrei,

Helicosphaera walbersdorfensis, Helicosphaera wallichii, Coronocyclus nitescens eliptická 

forma, Orthorhabdulus serratus, Triquetrorhabdulus rugosus, Triquetrorhabdulus rioi, 

Discoaster exilis, Sphenolithus abies možno potvrdiť zónu NN6 a vek sedimentu ako vrchný 

báden (korelovaný so seravalom mediteránnej oblasti) [1], [9]. 

Z ekologického hľadiska boli jednotlivé druhy rozdelené do skupín podľa nárokov na 

teplomilné, chladnomilné, príbrežné, morské nad kontinetálnym šelfom, náročné na živiny 

nenáročné na živiny a s viazanosťou na pokles salinity. 

Pre uvedené skupiny boli vytvorené diagramy ekologického spektra v profile DNV - 1. 

Nakoľko boli vzorky odoberané veľmi podrobne (high resolution) – každých 10 cm, pokiaľ 
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bol prístupný nezvetraný sediment, je možná veľmi podrobná interpretácia zmien 

prebiehajúcich vo vodnom stĺpci počas sedimentácie. Nakoľko vápnité nanofosílie podávajú 

informácie o vodných masách, boli výsledky porovnávané s planktonickými ako aj bentickými 

dierkavcami na získanie informácií o priebehu zmien na morskom dne. Dierkavce pochádzajú 

z identických vzoriek z profilu DNV – 1 [5]. Porovnávali sme aj výsledky získané zo štúdia 

vápnitých dinocýst.

Na základe štatistických vyhodnotení a výpočtu diverzity použitím Shannonovho 

indexu môžeme interpretovať výsledky hodnoty diverzity druhov v profile DNV – 1. 

Celkovo môžeme interpretovať globálny trend relatívneho zvyšovania sa diverzity s 

prejavom ochladzovania klímy (vysoká prítomnosť chladnomilných druhov) a naopak nižšiu 

diverzitu vykazujú spoločenstvá s dominanciou (teplomilných druhov). Takáto pozitívna 

korelácia s chladnejšou klímou nie je aplikovateľná v celom študovanom profile. 

Pri štatistickom porovnávaní skupín pomocou mnohorozmerných aglomeratívnych 

metód (klastrová analýza) sa prvotný zhluk 69 vzoriek pochádzajúcich z profilu DNV - 1 

rozdelil do 4 hlavných skupín (A, B, C, D) na hladine podobnosti 150. Hlavné skupiny boli 

štiepiteľné na skupiny nižšieho rádu, ale nakoľko spoločenstvá vápnitého nanoplanktónu 

nevykazovali jasné diskriminačné činitele, neboli podrobnejšie interpretované.

V študovanom profile DNV – 1 v najvrchnejšej časti (0,1 m), dominuje skupina C 

s miernym výkyvom v hĺbke 0,5 m (skup. A) a následným striedaním sa C a D skupín až po 

interval 1,5 m. V hĺbke 1,6 m je pozorovaná zmena na základe klastrových skupín (skup. B). 

V nasledujúcom horizonte je pozorovaná dominancia A skupiny. V horizonte od 5,2 m do 5,7 

m sledujeme striedanie sa D, A a C skupín. Od 5,8 – 6,2 m pozorujeme dominanciu B

skupiny nasledovanú striedaním sa všetkých skupín po hladinu 7,0 m. Od 7,1 do 7,3 m 

dominuje D skupina. Nasledujúci horizont až do hĺbky 8,6 m predstavuje striedanie sa 

všetkých skupín, s dominanciou skupiny A. V hĺbke 8,7 m a 8,9 – 9,2 m úplne dominanuje D

skupina, ktorá vykazuje tento trend na konci študovaného profilu.  

Diskusia

Pri detailnom štúdiu profilu DNV – 1 metódou „high resolution“ sa zo sedimentov 

zistili pomerne dobre zachované a diverzifikované spoločenstvá vápnitých nanofosílií, ktorých

vek bol stanovený na základe prítomnosti vápnitých nanofosílií Calcidiscus premacintyrei,

Helicosphaera walbersdorfensis, Helicosphaera wallichii, Coronocyclus nitescens eliptická 

forma, Orthorhabdulus serratus, Triquetrorhabdulus rugosus, Triquetrorhabdulus rioi,
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Discoaster exilis, Sphenolithus abies na vrchný báden, korelovaný so seravalom mediteránnej 

oblasti, nanoplanktónovou zónou NN6 – Discoaster exilis. Tento vek potvrdzujú aj  

spoločenstvá dierkavcov buliminovo – bolivínovej zóny a druh Pappina neudorfensis. 

Výsledkom štúdia bolo detailné vyhodnotenie profilu DNV – 1, ktorý je na tejto úrovni 

preskúmanosti korelovateľný s profilmy mediteránnej oblasti a predstavuje kľúčový profil pre 

vrchný báden neogénu Západných Karpát. Analýzou študovaných spoločenstiev vápnitých 

nanofosílií z 69 vzoriek profilu DNV – 1 sa zistila: dominancia Reticulofenestra haqii,

vykazujúca v každej vzorke cca 50 % zastúpenie, súvislá vysoká početnosť Syracosphaera 

pulchra, Coccolithus pelagicus a občasná vysoká početnosť Holodiscolithus macroporus. Na 

základe dominancie plakolitových foriem Reticulofenestra a Coccolithus pelagicus

a neprítomnosti diskoasterov možno uvažovať, že neskorobádenský bazén bol plytkovodný 

(šelfové prostredie). Potvrdzujú to aj ďalšie nanofosílie z „opensea“ skupiny, ktoré sú 

pomerne hojne zastúpené. 

Detailné preskúmanie vápnitých nanofosílií kvantitatívnou metódou zo 69 vzoriek 

profilu, potvrdilo teplotné trendy [6], [8] v zmysle relatívneho ochladzovania indikovaného 

hojným výskytom nanofosílie Holodiscolithus macroporus. Uvedené trendy ochladzovania 

potvrdzujú aj výsledky štúdia dierkavcov a vápnitých dinocýst [4]. Výsledky analýzy 

spoločenstiev vápnitých nanofosílií v tejto práci sa čiastočne zhodujú s výsledkami štúdia [6]. 

V tejto práci na rozdiel od [6], bola použitá odlišná metodika odberu (high resolution) 

a vyhodnocovania vápnitých nanofosílií, ktorá je v súlade s dnes zaužívanou napr. 

v mediteránnej oblasti, pre precíznejšiu globálnu koreláciu. Vo vzorkách sa vyskytovali zrná 

pyritu a pyritové konkrécie, ktoré vykazujú trend nedostatočne prekysličených vodných más.  

Údaje o planktonických foraminiferách naznačujú vyššiu produktivitu vo vrchnej časti 

vodného stĺpca počas zóny NN6, ktorá pravdepodobne súvisí s vysokou dostupnosťou živín. 

Celkové zvýšenie toku organického karbónu v spodnej časti a nižšie okysličenie morského 

dna boli dôsledkom vysokej produktivity. Výslekdy spoločenstva bentických foraminifer 

indikujú, že morské dno bolo poznamenané suboxickými udalosťami na základe hojnosti rodu 

Uvigerina na báze súvrstvia. Podmienky sedimentácie sú odzrkadlením vysokej diverzity 

morfotypov, aj na základe miešania autochtónnych (bentických) a alochtónnych oceánických 

taxónov vápnitých dinocýst. Ochladenie indikuje zmeny vo foraminiferovom spoločenstve [3] 

a je porovnateľné s nástupom tabulátnych dinoflagelát reprezentovaných: Calciodinellum 

limbatum, Calciodinellum operosum a Calcigonellum ansatum. Zmeny v spoločenstve 

dinoflagelát smerom do nadložia možu byť reakciou na ochladenie [4]. 
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Záver

Táto práca prináša nové a presnejšie údaje o distribúcii a kvantitatívnom zastúpení 

vápnitých nanofosílií v studienskom súvrství viedenskej panvy. V práci boli použité 

štatistické metódy pre interpretáciu spoločenstiev vápnitého nanoplanktónu. Nové získané 

poznatky potvrdili a doplnili už doteraz známe fakty o výskyte tejto skupiny v sedimentoch 

vrchného bádenu Viedenskej panvy. Výsledky štúdia vápnitých nanofosílií slúžia na 

biostratigrafické využitie ako aj pri paleoceánografických  interpretáciách. Výsledky tejto 

práce boli korelované s výsledkami prác o dierkavcoch a vápnitých dinocystách z tohto istého 

profilu. 

Na základe taxonomických, biostratigrafických a štatistických štúdií vápnitého 

nanoplanktónu v sedimentoch studienskeho súvrstvia z lokality Devínska Nová Ves – tehelňa 

v profile DNV – 1 môžeme konštatovať: bohaté spoločenstvo vápnitých nanofosílií s dobrým 

zachovaním, druhová diverzita 145, z toho 47 neogénnych druhov a 98 redeponovaných 

druhov z kriedy a paleogénu. Vek sedimentov tohto profilu na základe vápnitých asociácií bol 

stanovený na vrchný báden, zóna NN6 – Discoaster exilis [7], korelovaný so seravalom 

v mediteránnej oblasti, čo je v zhode aj so zaradením podľa dierkavcov a dinoflagelát. 

Paleoekológia na základe:

diverzity interpretuje najvhodnejšie podmienky pre vývoj asociácií vápnitého 

nanoplanktónu (najvyššia diverzita v hĺbkach 2,3 m D = 2,12, 1,8 – 2,1 D = 2, 063 – 2,097 

a vzorka z hĺbky 8,9 m D = 1,989). 

dominančných diagramov predpokladáme za: najteplejšie (1,3 a 8,9 m), najchladnejšie 

(1,9, 6,6 a 7,0 m), najplytšie (6,1 m), najhlbšie (1,0 a 6,4 m), najviac potravy (1,6 ,5,7 a 7,8 

m), najmenej potravy (1,3 a 8,9 m) a zmena salinity (6,0 m).

klastrových diagramov rozdelená do 4 skupín, ktoré interpretujeme ako: A –

najchladnejšia, B – najplytšia, zmena salinity a príbrežné druhy, C – kontinentálny šelf 

(chladnejšie) a D – kontinentálny šelf (teplejšie).
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Mikrofaciálna analýza vybraných profilov čorštýnskej jednotky Bradlového pásma
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Úvod a formulácia cieľa

Stredné Považie, kde je väčšina skúmaných lokalít situovaná sa vyznačuje odlišným 

faciálnym vývojom jurských členov čorštýnskej jednotky od klasického vývoja navrhnutého 

Birkenmajerom [3]. Ide predovšetkým o výrazne plytkovodnejší vývoj charakteristický 

nediferencovanosťou dogerských krinoidových vápencov na spodnú, bielu a vrchnú, červenú 

časť, prítomnosťou klifových brekcií a neptunických dajok. Ďalšou odlišnosťou je chýbanie 

čorštýnskeho hľuznatého vápenca a jeho nahradenie nehľuznatým bohunickým a štepnickým 

vápencom. 

Hlavným cieľom bolo porovnať netypické vývoje čorštýnskej jednotky, ktoré sa 

vyskytujú na strednom Považí a na Orave s klasickým vývojom vyčleneným Birkenmjerom 

[3] a priniesť tak detailnejšie informácie o litologickom a mikrofaciálnom zložení vybraných 

profilov, nakoľko mnohé z nich neboli doteraz podrobnejšie spracované.

Vymedzenie územia

Väčšina skúmaných lokalít (Hrebeň, Žiačik, Štepnická skala II.) sa nachádza na 

strednom Považí (obr.1). Lokalita Erdúdsky kostol je situovaná na Orave (obr.2).

  

Materiál a metódy

Terénna časť výskumu spočívala v makroskopickom pozorovaní profilov jednotlivých 

bradiel čorštýnskej jednotky a odoberaní vzoriek na výbrusový materiál. 

Laboratórna časť spočívala v štúdiu výbrusov, ktoré boli pozorované 

v prechádzajúcom svetle polarizačného mikroskopu a následne mikrofaciálne vyhodnotené. 

Pri mikrofaciálnom štúdiu výbrusov sa sledoval: vápnitý kal (mikrit), kalcitový tmel (sparit), 

alochémy (schránky, zvyšky kostier organizmov a ich úlomkov, oolity, intraklasty, pelety 

atď.), ich veľkosť, stupeň vytriedenia a opracovania, príslušnosť k planktónu, nektónu, 
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sesílnemu alebo vagílnemu bentosu, príp. ich stratigrafický význam, terigénnu prímes, 

autigénne minerály a diagenetické premeny, výplne dutín a puklín a štruktúry polarity atď. [4]. 

         
Obr. 1: Lokalizácia profilov Hrebeň, Žiačik          Obr. 2: Lokalizácia profilu Erdúdsky kostol
a Štepnická skala II.

Výsledky a diskusia

Na študovaných lokalitách sa čorštýnska jednotka prejavuje značnou faciálnou 

pestrosťou. Najstarším zachovaným litologickým celkom na lokalite Hrebeň sú sivé až biele 

krinoidové vápence, ktorých plytkovodná sedimentácia prebiehala počas bajoku. Tieto 

krinoidové vápence s častým výskytom tenkostenných lastúrnikov Bositra buchi (báza 

súvrstvia) možno stotožniť so smolegowskými vápencami [3], avšak ich spodná časť 

s hojným obsahom rohovcových hľúz javí určitú podobnosť s vápencami od Flaki, známymi 

z čertezickej, haligoveckej a kysuckej jednotky [3]. Stratigrafické nadložie tvoria prelínajúce 

sa sivé a červenoružové krinoidové vápence, obsahujúce taktiež krinoidové kolumnáliá a až 

vrchnejšia časť pozostáva z jemnejšieho krinoidového detritu. Tieto prelínajúce sa krinoidové 

vápence nemožno stotožniť s krupianskymi vápencami z litostratigrafickej schémy 

Birkenmajera [3]. Pribúdanie kalovej (mikritovej) zložky vo vrchnej časti prelínajúcich sa 

krinoidových vápencov je sprevádzané aj nezvyčajne hojným množstvom brachiopódov, 

miestami tvoriace krinoidovo-brachiopódovú mikrofáciu, ktoré sú podľa Wierzbowského et 

al. [8] typické pre krinoidové komunity. V stratigrafickom nadloží ležia znova sa prelínajúce 

krinoidové a kalovo krinoidové vápence červenej a sivej farby s objavujúcou sa filamentovou 

mikrofáciou a obsahujúce železité kôrky (Fe-Mn enkrustácie), svedčiace o kondenzovanej 

sedimentácii a vytvorení hardgroundu. Po tomto stratigrafickom hiáte, ktorého vznik je 

výsledkom extenznej tektoniky na konci bajoku, vznikali drobnohľuznaté krinoidové vápence 

s dominantnou filamentovou mikrofáciou a stále pretrvávajúcou krinoidovou mikrofáciou 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1087



s výrazným množstvom bentických foraminifer (hlavne Lenticulina sp. a Ophthalmidium sp.). 

Tieto vápence nemajú ekvivalent v litostratigrafickej schéme čorštýnskej jednotky [3], pričom 

Aubrecht [1]  podobné drobnohľuznaté krinoidové vápence opisuje z lokality Mestecská 

skala. Báza čorštýnskeho súvrstvia je tvorená filamentovou mikrofáciou s doprevádzajúcimi 

krinoidovými článkami a juvenilnými gastropódami, ktoré sa objavujú veľmi ojedinele a nie 

sú zastúpené v tak hojnom množstve ako to z čorštýnskeho hľuznatého vápenca uvádzajú 

Wierzbowski et al. [7], [8] a Schlögl [6]. Vo vyššej časti čorštýnskeho súvrstvia je ustupujúca 

filamentová mikrofácia nahradená náhlym nástupom mikrofácie tvorenej planktonickými 

foraminiferami Globuligerina sp. [7], ktoré spolu s rádioláriami sa stávajú dominantnými 

stavebnými prvkami vápenca. Avšak bola pozorovaná aj zmiešaná prechodná filamentovo-

globuligerínová mikrofácia. Podľa Wierzbowskeho et al. [8] dochádza k vzájomnej výmene 

filamentovej a globuligerinovej mikrofácie tesne nad bázou oxfordu a objavenie sa 

Globuligerina sp. a rádiolárii podľa sponímaného kolektívu autorov má súvis s ďalším 

prehĺbením sedimentačného priestoru. Ojedinelý výskyt globuligerin bol zaregistrovaný aj na 

lokalite Žiačik (severné bradlo) s prevládajúcou krinoidovou mikrofáciou avšak bez rádiolárii. 

Globuligerínová mikrofácia je nahradená sakokómovou mikrofáciou, s ktorou sa opäť 

objavujú aj tenkostenné lastúrniky Bositra buchi. Vo všeobecnosti je objavenie sa 

planktonických krinoidov Saccocoma sp. kladené na začiatok kimeridžu. Sakokómová 

mikrofácia je prevládajúcim stavebným prvkom čorštýnskeho hľuznatého vápenca na lokalite 

„Erdúdsky Kostol“. Na profile Hrebeň je prechod z „amonitico rosso“ do nadložných 

pseudohľuznatých krinoidových vápencov tvorených hlavne sakokómovou a krinoidovou 

mikrofáciou pozvoľný. Vo vyššej časti tohto súvrstvia bol zaregistrovaný opätovný výskyt 

Globuligerina sp. vrámci sakokómovej mikrofácie, čo je veľmi vzácne, nakoľko mnohí autori 

[2], [7], [8], [6] uvádzajú náhly prechod medzi globuligerinovou a sakokómovou mikrofáciou. 

Na profile Štepnická skala II. sú sakokómová a krinoidová mikrofácia spolu s filamentovou 

mikrofáciou prevládajúcimi súčasťami hnedastého až hnedočerveného drobnozrnného 

krinoidového (sakokómového) vápenca, ktorý nemá ekvivalent v terminológii navrhnutej 

Birkenmajerom [3]. Pre tento krinoidový vápenec navrhujem nový termín – streženický 

vápenec. Jeho stratigrafické nadložie je tvorené červenkastým hľuznatým vápencom 

nekorešpondujúcim s členmi uvádzanými v už niekoľkokrát spomínanej terminológii 

čorštýnskej jednotky [3]. Prechod medzi čorštýnskym súvrstvím a nadložnými pelagickými 

durštýnskymi vápencami je na lokalitách Žiačik a „Erdúdsky Kostol“ pozvoľný. Na lokalite 

Žiačik je durštýnske súvrstvie rogožskou lumachelou.  Zatiaľ čo durštýnske súvrstvie profilu 
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„Erdúdsky Kostol“ pozostáva z korowského a sobótskeho vápenca. Durštýnske súvrstvie 

nachádzajúce sa v nadloží pseudohľuznatých krinoidových vápencov (Hrebeň) a červených 

hľuznatých vápencov (Štepnická skala II.) pozostáva z rogožskej lumachely (Hrebeň, 

Štepnická skala II.), korowského súvrstvia (Hrebeň) a sobótskeho súvrstvia (Štepnická skala 

II.). Rogožská lumachela na profile Žiačik je zvláštna tým, že neobsahuje globochétovú 

mikrofáciu, ktorú z typovej lokality Rogoźnik (Poľsko) uvádzajú vo veľmi značných 

množstvách Reháková a Wierzbowski [5]. Ako najmladšie boli na profile „Erdúdsky Kostol“ 

zaregistrované červené a sivé vápence aptského až albského veku, nasadajúce na paleokrasový 

povrch, ktorý je vyvinutý na sobótskych vápencoch. Rogožskú lumachelu veku kimeridž -

titón, na lokalite Žiačik pretína neptunická dajka albského veku.  

Záver

Mikrofaciálne štúdium profilov na strednom Považí (Hrebeň, Štepnická skala II., 

Žiačik) a na Orave („Erdúdsky Kostol“) odhalilo značnú faciálnu variabilitu čorštýnskej 

jednotky. Boli zaregistrované litologické celky, ktoré na základe mikrofaciálneho zloženia 

nemajú ekvivalent v litrostratigrafickej schéme čorštýnskej jednotky navrhnutej 

Birkenmajerom [3]. Jedným z takýchto celkov je aj komplex hnedastých až hnedočervených 

krinoidových (sakokómových) vápencov z lokality Štepnická Skala II., pre ktorý navrhujeme 

nový termín – streženické súvrstvie s vekovým rozpätím kimeridž-spodný titón. Na profile 

Hrebeň nemožno rozlíšiť krinoidové vápence na spodnú, bielu a vrchnú, červenú časť. 

Namiesto červených krupianskych vápencov je vyvinutý súbor (komplex) prelínajúcich sa 

sivých až ružovočervených krinoidových vápencov obsahujúcich vo svojej vrchnej časti 

veľmi hojne zastúpené brachiopódy. Prechod medzi jednotlivými mikrofáciami je pozvoľný, 

čo dokazuje aj zmiešaná prechodná filamentovo-globuligerínová mikrofácia a objavenie sa 

planktonickej foraminifery Globuligerina sp. v sakokómovej mikrofácii. Uvádzané poznatky 

nadväzujú na doterajšie dosiahnuté výsledky a prinášajú detailnejšie informácie 

o litologickom a mikrofaciálnom zložení skúmaných profilov čorštýnskej jednotky. 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; jankular@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Ťažba rudných minerálov a činnosti s ňou spojené (haldovanie, odkaliská) sa stávajú 

miestami vysokých koncentrácií stopových prvkov a súčasne bodovými zdrojmi 

kontaminácie, ktoré môžu dlhodobo poškodzovať jednotlivé zložky prírodného prostredia. 

Medzi také miesta s vysokými obsahmi stopových prvkov spôsobených dlhodobou ťažbou 

a spracovaním rúd na Slovensku patria bývalé ložiská antimónových rúd v Dúbrave, Perneku 

a v Poproči [2]. Zo zaťažených pôd a sedimentov v týchto oblastiach môžu byť stopové prvky 

za určitých podmienok mobilizovateľné a postupne vylúhované do povrchových alebo 

podzemných vôd a vstúpiť do potravového reťazca organizmov Z toho dôvodu je nutný 

podrobnejší výskum na zistenie celkových obsahov prvkov, ich chemickú a fyzikálno-

chemickú špeciáciu a tým aj potenciálnu rozpustnosť [5]. 

Cieľom tejto práce bolo zistenie koncentrácií arzénu a zinku v antropogénne 

ovplyvnených pôdach Dúbravy, Perneku a Poproča, posúdenie mobility As a Zn a ich 

potenciálnu schopnosť migrácie. Pre tento účel boli vykonané jednoduché extrakcie As a Zn 

zo vzoriek pôd, ktoré boli porovnané so sekvenčnou extrakciou odporučenou programom 

SM&T [7].

Vymedzenie územia

Ložisko Dúbrava sa nachádza na S strane Ďumbierskej časti Nízkych Tatier 

a vyznačuje sa systémom kremenných žíl s antimónovou mineralizáciou. Hlavnými minerálmi 

sú antimonit, arzenopyrit, Pb-Sb-Bi sulfosoli, sfalerit, tetraedrit, bournonit, chalkostibit, zlato, 

scheelit, Fe dolomit a baryt. Ťažba prebiehala približne od polovice 18.storočia až do roku 

1993 pričom ložisko bolo hlavným producentom antimónu vo vtedajšom Československu [3]. 

Vysoké koncentrácie stopových prvkov v pôdach okolia ložiska sú dôsledkom mechanického 

transportu ale aj  ich geochemickej migrácie.
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Opustené ložisko Poproč sa nachádza v JV časti Spišsko-gemerského Rudohoria. 

Geologicky pozostáva územie z komplexov metamorfovaných hornín – grafitických 

a seritických fylitov, metapsamitov a metaryolitových tufov a granitov. Hlavným rudným 

minerálom je antimonit, ďalšími sú pyrit, arzenopyrit príp. sulfidy Pb-Zn-Cu [2], ktoré sú 

významným zdrojom vysokých koncentrácií As a Zn. Obsahy arzénu v niektorých 

vzorkách pôd v okolí ložiska  prekračujú až 400 násobne limity pre poľnohospodárske pôdy 

[8].

Ťažba na ložisku Pernek bola viazaná na pezinsko-pernecké kryštalinikum.  Začala sa 

koncom 18. storočia a trvala až do začiatku 20. storočia. Ložisko, situované na SZ strane 

Malých Karpát, sa vyznačuje antimonitovou mineralizáciou s Au-nosným arzenopyritom a 

pyritom, ako aj pyrit – pyrotitovou mineralizáciou viažucou sa na čierne bridlice, ktoré ležia v 

prostredí aktinolitických bridlíc a amfibolitov. Najrozšírenejšie rudné minerály sú pyrit a 

antimonit, menej pyrotit, berthierit a gudmundit [2].

Materiál a metódy

Súčasťou terénneho prieskumu bol výber reprezentačných odberových miest a 

vzorkovanie antropogénne ovplyvnených pôd. Na lokalite Dúbrava boli realizované odbery 

z viacerých hĺbok pozdĺž toku Palúdžanky (Križianky) s hustotou vzorkovania každých  

100m. Spolu bolo odobraných 37 vzoriek na lokalite Dúbrava. Vzorkovanie pôd v okolí 

Perneckého ložiska bolo realizované pozdĺž Kostolného potoka a jeho prítokov. Bolo 

odobratých 8 pôdnych vzoriek, pričom v budúcnosti sa plánuje ďalšie vzorkovanie na tejto 

lokalite. Vzorkovanie okolia popročského ložiska bolo zamerané na odbery pôd v alúviu 

pozdĺž toku Olšavanka. Spolu bolo odobratých 10 pôdnych vzoriek. 

Vzorky boli pri laboratórnej teplote vysušené, homogenizované a sitované na frakciu ≤ 

1mm. Z tejto frakcie boli určené základné fyzikálno-chemické parametre pôd.  Tieto frakcie 

boli tiež  použité pri laboratórnych experimentoch. Stanovenie celkových obsahov 

sledovaných kontaminantov bolo robené v laboratóriách „ACME Analytical Laboratories 

(Vancouver) Ltd. v Kanade.

Na zistenie podielu mobilizovateľného obsahu As a Zn v pôdach boli použité 

extrakčné metódy. Predstavujú laboratórne simulovanie uvoľňovania prvkov v destilovanej 

vode a pôsobením kyslých roztokov, aké sa predpokladajú  na sulfidických haldách. Na to bol 

použitý roztok 0,5 mol.L-1 HCl (v pomere 1/50=hmotnosť/objem). V prípade sekvenčnej 

extrakcie bola použitá modifikovaná metóda BCR (SM&T) Extrakcia prebiehala vo viacerých 
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krokoch pri použití laboratórneho multirotátora počas 16 h pri 30 výkyvoch za minútu 

rôznymi extrakčnými roztokmi [5, 6]. Extrakty boli počas 20 minút odstredené (3 000 

otáčok/min) a dekantované do PP nádobiek. Pred chemickými analýzami boli vzorky 

konzervované 1 ml HNO3.

Výsledky a diskusia

Výsledky analýz ukázali vysoké koncentrácie arzénu, zinku a ďalších stopových 

prvkov v skúmaných vzorkách pôd na lokalitách Dúbrava, Pernek a Poproč. Celkovo sa 

hodnoty As pohybovali od 8,9 mg.kg-1 (Dúbrava) až 2484,4 mg.kg-1 (Poproč) a Zn min. 11 

mg.kg-1 až 407 mg.kg-1 (Poproč) [9]. Fónové obsahy v A horizontoch pôd Slovenska sú pre 

As v rozsahu 5,3 – 9,9 mg.kg-1 a pre Zn 48 – 78 mg.kg-1 [1]. Stanovené aktívne pH bolo pre 

všetky pôdne vzorky kyslé až silno kyslé.

Zistenia na lokalite Dúbrava jednoznačne poukazujú na vysokú zaťaž vo fluvizemiach 

v alúviu toku Palúdžanka. Znečistenie je výsledkom kombinácie viacerých procesov -

rozplavovania materiálov uložených na haldách, distribúcie kontaminantov prostredníctvom 

povrchových vôd a podzemných vôd drénujúcich banské diela. Do úvahy treba brať aj 

mobilizáciu kontaminantov z materiálov odkalísk. Poukazujú na to aj vzorky z Profilu 1 (pod 

vyústením štôlne Svätopluk) s rankrom kambizemným na okraji doliny, kde sú relatívne nízke 

obsahy kontaminantov (rozsah As 25,2 – 40,1 mg.kg-1 resp. Zn 32 – 38 mg.kg-1 v horizonte do 

15 cm). Na rozdiel od toho fluvizeme v alúviu, obsahujú vysoké totálne koncentrácie As a Zn 

(max. As – 187,1 mg.kg-1, Zn – 71 mg.kg-1). Podobný trend možno pozorovať aj v Profile 2 

(pod odkaliskami), kde je rozdiel hodnôt obsahov medzi rankrami a fluvizemami ešte 

výraznejší. V rankroch bol stanovený rozsah pre As 8,3 – 20,4 mg.kg-1. v je zjavná 

litologická diskontinuita, kedy v relatívne plytkom pôdnom profile sú prítomné viaceré 

litologické vrstvy. Maximálne hodnoty stopových prvkov boli vo fluvizemiach Profilu 2 

výrazne vyššie ako v Profile 1 (DUP 19 - max. As – 844 mg.kg-1, resp. max. Zn 69 mg.kg-1

v horizonte do 15 cm) (Tab.1).

Pôdne typy vzoriek odobratých z lokality Pernek patria k fluvizemiam, vyznačujúcim 

sa značným podielom hrubozrnného materiálu. Časť tohto materiálu môže pochádzať 

z rozplavovania háld v závere doliny. Dôležité je zistenie, že vysoké hodnoty As, Zn a iných 

prvkov (max. As 537,6 mg.kg-1) sú viazané najmä na povrchové vrstvy pôdneho profilu. 

S hĺbkou obsahy prvkov výrazne klesajú, čo indikuje antopogénny vplyv. Hodnoty aktívneho 

a výmenného pH v dosiaľ meraných vzorkách pôd sa pohybovali v rozmedzí 3,1 až 6,4. 
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Najvyššie obsahy stopových prvkov zo sekvenčných extrakcií vo vzorke PERP 5-1 boli u Zn, 

Sb a As s maximálnou hodnotou 53 mg.kg-1 pre Zn vo frakcii viazanej na oxyhydroxidy Al, 

Fe, Mn. Maximálna koncentrácia As 2,55 mg.kg-1 bola analyzovaná v štvrtej frakcií a Sb 3,95 

mg.kg-1 v prvej vodorozpustnej frakcii. Vo vodorozpustnej frakcii sa vylúhovalo v priemere 

1,55 mg.kg-1 As, 3,9 mg.kg-1 Sb a v priemere 3,5 mg.kg-1 Zn.

Tab.1: Obsahy vybraných stopových prvkov vo vzorkách pôd na lokalitách Dúbrava (DUP), Poproč (POP) (A 
horizont, v mg.kg-1) [9]

Vzorka Pb Zn As Sb Hg

DUP 02 66,5 32 25,2 29,2 0,22

DUP 03 61,9 55 27,5 224 0,16

DUP 04 128 71 187,1 1248,6 0,16

DUP 05 42 28 65,5 88,7 0,13

DUP 07 73,2 38 40,1 68,2 0,24

DUP 08 65,3 54 8,9 18,8 0,32

DUP 13 27,5 65 9,8 9 0,09

DUP 16 26 33 16,8 9,8 0,06

DUP 18 39 49 9,1 10,5 0,11

DUP 19 275,4 69 844,9 >2000 0,26

DUP 20 75 60 146,2 525,3 0,12

POP-1 109,3 85 539,6 >2000 0,19

POP-2 26 60 36,7 13.4 0,15

POP-3 683,0 11 2484,4 >2000 0,19

POP-4 92,3 407 315,5 693,6 0,15

POP-5 52,8 65 107,5 143 0,1

POP-6 31,3 31 27,8 33 0,11

POP-7 24,9 45 57,2 40,1 0,13

POP-8 203,2 40 154,5 1989,3 0,41

POP-9 34 65 65,2 50,6 0,12

Celkové obsahy As, Zn a i. sú vo vzorkách pôd okolia ložiska Poproč podstatne vyššie 

ako v pôdach z Perneku. Ako referenčnú vzorku možno uvažovať vzorku POP-2, situovanú 

na protiľahlom svahu ku štôlni Agnes, s hodnotami As – 36,7 mg.kg-1 a Zn – 60 mg.kg-1. 

Pôdne vzorky v Poproči charakterizuje vysoký podiel hrubozrnnej frakcie. Vzhľadom na 

rozsiahlu banskú aktivitu v území bolo často zložité rozlíšiť prirodzený pôdny profil od 

antropogénne ovplyvneného (kombinovaného s navážkami a rozplaveným haldovým 
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materiálom). Vzorka POP-3 situovaná pod závodom na úpravu kalu vykazuje najvyššie 

obsahy As a Sb z hodnoteného analyzovaného materiálu z pôd Poproča, max. pre As = 2848,4 

mg.kg-1 resp. max. pre Sb > 2000 mg.kg-1 a vzorka POP-4 (pozdĺž toku nižšie od závodu) pre 

Zn max. = 407 mg.kg-1 (Tab.1). V smere toku Olšavanka sa so vzdialenosťou od zdrojov 

kontaminácie v území (staré štôlne a neriadené odkaliská) znižuje obsah As, Zn a ďalších 

prvkov v pôdnych vzorkách, výnimku tvorí vzorka fluvizeme POP-8 v alúviu pod bývalým 

odkaliskom, kde bola zaznamenaná zvýšená hodnota As až 154,5 mg.kg-1. V lokalite Poproč 

predstavujú fluvizeme v alúviu toku Olšavanka ako aj pôdy v okolí starých banských diel 

potenciálny zdroj mobilizovateľných foriem As, Zn a ďalších prvkov, ktoré sa v procesoch 

zvetrávania a vymývania zrážkovou činnosťou dostávajú do povrchových a podzemných vôd 

s potenciálom vstupovať do živých organizmov.

Záver

Kedže mobilitu stopových prvkov v pôdach môže ovplyvňovať množstvo faktorov, ani 

v dobre definovaných podmienkach ju nie je ľahké predvídať. Z toho dôvodu je 

experimentálny prístup dôležitý pri určovaní reálnej a potenciálnej rozpustnosti As a Zn. 

V práci bola na základe laboratórnych extrakčných postupov overená rozpustnosť, 

uvoľňovanie a distribúcia arzénu a zinku do vodorozpustných fáz antropogénne ovplyvnených 

pôdnych vzoriek troch lokalít zaťažených bývalou banskou činnosťou. Vo všetkých vzorkách 

pôd boli potvrdené vysoké obsahy nielen arzénu a zinku, ale aj iných stopových prvkov, 

predovšetkým antimónu. Distribúcia a následne zvýšené koncentrácie stopových prvkov sú na 

týchto lokalitách spôsobené viacerými geochemickými procesmi. 

Rozplavovaním, zvetrávaním, zmenami ph a oxidačno-redukčných podmienok na haldových 

materiáloch zmiešaných s pôdou,  sú vysoké koncentrácie prvkov mobilizované do nižšie 

položených miest vodných tokov. Zvetrávanie sulfidických minerálov a zároveň činnosť 

mikroorganizmov má veľký vplyv mobilizáciu prvkov [4]. Do nasledujúceho výskumu budú 

zahrnuté extrakčné experimenty ďalších vzoriek pôd a sedimentov. 
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Kontaminácia vôd vplyvom banskej činnosti na ložisku Dúbrava

Ivana Jašová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie, 

Mlynská dolina, 845 15 Bratislava, Slovensko; jasova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Banská činnosť má negatívny vplyv na životné prostredie, ktorý sa môže prejaviť 

ihneď, ale aj s oneskorením niekoľkých rokov. V oblastiach zrudnenia patrí medzi 

najvýznamnejšie procesy, podieľajúce sa na chemickom zložení vôd oxidácia sulfidov 

a hydrolytický rozklad silikátov [1]. Medzi významné a značne toxické stopové prvky, ktoré 

sa dostávajú týmito procesmi do okolitého prostredia patrí aj arzén a antimón. Majú 

karcinogénne a mutagénne účinky [4, 6, 7] a dlhodobé používanie vôd aj s malými 

koncentráciami týchto prvkov spôsobuje u ľudí chronické ochorenia. Zvýšené množstvá môžu 

zapríčiniť kontamináciu podzemných a povrchových vôd, pôd aj riečnych sedimentov, čo 

predstavuje nezanedbateľný environmentálny aj hospodársky problém. 

Na Slovensku sa nadlimitné hodnoty As a Sb viažu na oblasti s výskytom rudných 

formácií a asociácií, hlavne v Spišsko-gemerskom rudohorí, Nízkych Tatrách a Malých 

Karpatoch, ktoré patrili k najvýznamnejším zdrojom Sb rúd v Európe [2]. 

Najväčším ložiskom antimonitu na území bývalého Československa bolo rozsiahle 

rudné pole Dúbrava na S strane západnej časti Nízkych Tatier. Od polovice 18. storočia do 

roku 1908 boli v Dúbrave bane na železnú rudu a antimón. Najproduktívnejšie obdobie tohto 

ložiska bolo v rokoch 1943 – 1991, kedy bola na lokalite vybudovaná aj úpravňa 

antimónových rúd. Z nej bol odpad ukladaný na odkaliská, nachádzajúce sa v blízkosti areálu, 

ktoré sa po ukončení ťažby v roku 1991 stali environmentálnou záťažou a predstavujú tak 

potenciálne riziko pre zdroje pitnej vody.

Cieľom tejto práce je charakterizovať chemické zloženie podzemných vôd širšieho 

okolia Dúbravy, zhodnotiť kvalitu týchto vôd podľa súčasnej platnej legislatívy a určiť 

najväčšie zdroje kontaminácie okolitého prostredia na ložisku Dúbrava. 
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Materiál a metódy

Dúbrava je obec v strednej časti Liptovskej kotliny pod severnými svahmi Nízkych 

Tatier vo výške asi 640 m n. m., ktorá je vzdialená 9 km JZ od Liptovského Mikuláša. 

Samotné ložisko leží asi 6 km južne od obce v nadmorskej výške 900 – 1400 m n. m. Hlavnou 

zložkou žíl je kremeň, z rudných minerálov pyrit a antimonit. Medzi najdôležitejšie štôlne 

tejto oblasti patria štôlňe Samuel, Svätopluk, Flotačná, Ignác a Rakytová.

Sledované širšie okolie Dúbravy je zo severu ohraničené Liptovským Mikulášom 

a obcou Ľubela, zo západu Partizánskou Ľupčou, z východu Demänovskou dolinou a obcami 

Jasenie a Dolná Lehota na juhu. Z Geochemického atlasu Slovenska, časť Podzemné vody [6], 

som pre zhodnotenie širšej oblasti ložiska Dúbrava použila údaje z chemických analýz 

podzemných vôd v sledovanej oblasti, ktoré boli robené vo vodách z prameňov a štôlní. Tieto 

údaje som spracovala do tabuliek, ktoré obsahujú niektoré štatistické parametre (minimum, 

maximum, priemer) základného chemického zloženia vôd a stopových prvkov. Hodnoty 

vybraných stopových prvkov som porovnala s Nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. 354/2006 Z.z. pre pitné vody [5]. Počet prekročení limitných hodnôt pre jednotlivé prvky je 

uvedený v tabuľke.

V rámci Katedry hydrogeológie sa podieľam na riešení projektu APVV č. 0268-06 

„Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na 

remediáciu“ (vedúci projektu Prof. RNDr. Martin Chovan, PhD.). V rámci tohto projektu boli 

na ložisku Dúbrava robené okrem terénnych meraní fyzikálno-chemických parametrov aj 

chemické analýzy vôd v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi 

(september 2007, apríl 2008), ktoré som použila na celkové zhodnotenie kontaminácie 

podzemných a povrchových vôd vplyvom banskej činnosti na danej lokalite. 

Výsledky a diskusia

Kvalitu podzemných vôd v širšom okolí Dúbravy som vyhodnotila na základe údajov 

zo 43 chemických analýz z Geochemického atlasu [3]. Za prirodzené pozadie v podzemných 

sa považuje hodnota do 1 µg/l pre Sb a 5 µg/l  pre As [4]. V súčasnosti je podľa Nariadenia 

vlády 354/2006 Z.z. [3] stanovená limitná hodnota arzénu 0,01 mg/l. Antimón ako toxický 

prvok je sledovaný v pitnej vode len od roku 1998 s najvyššou medznou hodnotou 0,005 mg/l. 

V tabuľke 1 a 2 sú uvedené tri základné štatistické parametre pre jednotlivé ukazovatele 

chemického zloženia vôd z týchto analýz. V podzemných vodách boli zaznamenané zvýšené 

hodnoty mineralizácie, ale taktiež obsahy síranov a niektorých stopových prvkov, hlavne Sb, 
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As a Al, o čom svedčia aj maximálne hodnoty týchto ukazovateľov (Tab. 1, Tab. 2). 

Najvyššia zaznamenaná hodnota mineralizácie 705,44 mg/l bola v časti Dúbrava – Sihoť. 

Maximálny obsah síranom (199 mg/l) bol stanovený v jednom z prameňov obce Dúbrava, asi 

100 m JZ od horárne Hluchy. 

Tab. 1: Chemické zloženie podzemnej vody (na základe údajov z Geochemického atlasu)

n=53
Tvody

(°C)
pH

M
(mg/l)

Na+

(mg/l)
K+

(mg/l)
Ca2+

(mg/l)
Mg2+

(mg/l)
Cl–

(mg/l)
SO4

2–

(mg/l)
NO3

–

(mg/l)

Min. 2,9 6,10 17,67 0,20 0,05 2,40 0,50 0,71 3,95 0,25

Max. 9,6 7,98 705,44 32,40 2,90 128,30 79,28 35,10 199,62 23,30

Priemer 6,43 7,33 221,09 2,73 0,66 36,53 10,86 3,85 38,58 3,78

Tab.2: Stopové prvky v podzemnej vode (na základe údajov z Geochemického atlasu)

n=53
Fe

(mg/l)
Mn

(mg/l)
Cr

(mg/l)
Cu

(mg/l)
Zn

(mg/l)
As

(mg/l)
Cd

(mg/l)
Se

(mg/l)
Pb

(mg/l)
Hg

(mg/l)
Al

(mg/l)

Min. 0,005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0005 0,0005 0,0003 0,0005 0,0005 0,0001 0,005

Max. 0,049 0,0760 0,0009 0,0034 0,0080 0,0520 0,0034 0,0020 0,0130 0,0006 0,690

Priemer 0,010 0,0080 0,0003 0,0009 0,0014 0,0058 0,0004 0,0006 0,0011 0,0001 0,082

V (Tab.3) sú zhodnotené koncentrácie stopových prvkov podľa Nariadenia vlády č. 

354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 

a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Spolu s limitnými hodnotami pre každý 

prvok je uvedený aj počet prekročení stanoveného limitu. V širšom okolí sledovanej oblasti 

boli viackrát prekročené tieto hodnoty najmä pre antimón, arzén a hliník (tab. 3). Až v 11 

prípadoch bol zaznamenaný obsah Sb vyšší ako 0,005 mg/l a v 8 prípadoch obsah As vyšší 

ako 0,01 mg/l. Taktiež najvyššia medzná hodnota pre Al (0,20 mg/l) bola prekročená 6-krát. 

Tab. 3: Hodnotenie stopových prvkov v podzemných vodách z Geochemického atlasu podľa Nariadenia vlády 
SR č. 354/2006 Z.z. [7]

n=53 As Sb Fe Mn Cr Cu Zn Cd Se Pb Hg Al

Limit (mg.l-1) 0,01 0,005 0,2 0,05 0,05 1,00 3,00 0,003 0,01 0,01 0,001 0,20

Počet prekročení limitu 8 11 0 2 0 0 0 1 0 1 0 6

V rámci už vyššie uvedeného projektu sú na ložisku Dúbrava monitorované povrchové 

toky, voda zo štôlní, šácht, vrtov v odkaliskách, domovej studne a prameňa. Aj keď odkaliská 

predstavujú veľkú banskú záťaž v tejto oblasti a obsahujú taktiež zvýšené obsahy arzénu, 

antimónu a iných stopových prvkov, najväčším zdrojom kontaminácie povrchových 

a podzemných vôd sú výtoky zo štôlní s pomerne veľkou výdatnosťou (tab. 4). Práve v nich 

boli zistené najvyššie obsahy síranov (267 mg/l – štôlňa Ignác), ale aj niektorých stopových 
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prvkov, najmä arzénu a antimónu. Rozsahy hodnôt As sa pohybovali v rozmedzí od 4 

(Flotačná štôlňa) do 62 µg/l (štôlňa Samuel). Koncentrácie Sb vo vodách zo štôlní dosahovali 

enormne vysoké hodnoty. Minimálna hodnota antimónu 830 µg/l bola nameraná v štôlni 

Martin a maximálna koncentrácia Sb 9300 µg/l v štôlni Samuel.     

Tab. 4: Hodnoty vybraných ukazovateľov chemických analýz vody zo štôlní 

Odberové miesto
Číslo 

dokument. 
bodu

Dátum 
odberu

As
(µg/l)

Sb
(µg/l)

Fe
(mg/l)

SO4
-2

(mg/l)
Al

(mg/l)
Mn

(mg/l)

štôlňa HDP DU-H-2
19.9.2007 5 2630 0,027 101 0,07 0,016
23.4.2008 34 3280 0,051 100 <0,02 0,022

štôlňa Samuel DU-H-3
19.9.2007 10 8500 0,042 171 0,08 0,014
23.4.2008 62 9300 0,046 142 <0,02 0,004

štôlňa Svätopluk DU-H-4
19.9.2007 8 1580 0,020 48,3 0,08 0,006
23.4.2008 57 1650 0,504 48,8 0,18 0,024

štôlňa Rakytová DU-H-6
19.9.2007 8 1740 0,023 179 0,06 0,012
23.4.2008 39 1300 0,039 137 0,02 0,004

štôlňa Martin DU-H-7
19.9.2007 11 900 0,034 102 0,06 0,011
23.4.2008 34 830 0,145 93,1 <0,02 0,008

Flotačná štôlňa DU-H-8
19.9.2007 4 1460 0,030 129 0,07 0,010
23.4.2008 16 1330 0,041 119 <0,02 0,005

štôlňa Ignác DU-H-9 19.9.2007 6 1550 0,025 267 0,07 0,012

Záver

Na základe chemických analýz podzemných vôd z Geochemického atlasu, ale taktiež 

blízkeho okolia ložiska Dúbrava je vidieť výrazný vplyv banskej činnosti na okolité 

prostredie, najmä na chemické zloženie podzemných a povrchových vôd. Výskyt zvýšených 

obsahov toxických prvkov, najmä arzénu a antimónu v týchto vodách ovplyvnil aj kvalitu 

vody využívanej pre zásobovanie okolitých obcí pitnou vodou, v dôsledku čoho museli byť 

tieto vodné zdroje odstavené.

Poďakovanie 

Práca vznikla s podporou projektu APVV č. 0268-06.

Zoznam použitej literatúry

[1] Appelo C. A. J., Postma D. (2005): Geochemistry, groundwater and pollution. 2nd edition. 

A. A. Balkema, Rotterdam, p. 649

[2] Chovan M., Rojkovič I., Andráš P., et al. (1992): Geologica Carpathica 43, p. 275

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1100



[3] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z. z 10. mája 2006, ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 

určenej na ľudskú spotrebu.

[4] Pitter P. (1999): Hydrogeochemie, Vydavatelství VŠCHT, Praha, s. 568

[5] Rapant S., Vrana K., Bodiš D. (1996): Geochemický atlas Slovenska, Časť I: Podzemné 

vody, Geologická služba Slovenskej republiky, Bratislava

[6] Uexküll O., Skerfving S., Doyle R., et al. (2005): J. Clean. Product. 13(1), p. 19

[7] WHO (2001): Arsenic and Arsenic Compounds (Second Edition). Environmental Health 

criteria 224. World Health Organization, Geneva, p. 521 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1101



Extrakcia tuhou fázou a ETAAS stanovenie špécií tália vo vzorkách vôd

Milan Kališ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologický ústav, 

Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; kalis@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Počas zvetrávacích procesov najmä materiálov po banskej činnosti môže dôjsť k 

mobilite tália v banských vodách a jeho akumulácii v sedimentoch a pôdach. V prírodných 

vodách môže existovať vo forme Tl(I) a Tl(III). Oxidačný stupeň tália ovplyvňuje ich možnú 

komplexáciu a následne biodostupnosť a toxicitu. Obsahy tália v povrchových vodách sa 

pohybuje v rozmedzí od 1.2 do 82 mg L-1 [1]. Z dôvodu veľmi malých obsahov špécií tália vo 

vodách je potrebná kombinácia laboratórnej techniky so separačno-prekoncentračnou 

technikou.

Cieľom ďalšej práce bolo vypracovať optimálny analytický postup 

separácie/prekoncentrácie a ETAAS stanovenia špécií tália Tl(I) a Tl(III) vo vodných 

roztokoch a jeho plánovaná aplikácia na analýzu vzoriek banských vôd v oblasti Pezinok –

Kolársky vrch.

Materiál a metódy

Úprava vzoriek, optimalizácia separačno-prekoncentračného postupu a metódy 

detekcie ETAAS.

Modelové vodné roztoky Tl(I) a Tl(III) boli okyslené na pH 3 destilovanou kyselinou 

dusičnou, stabilizované 5 mmol L-1 DTPA a uschované v chladničke (4 oC). Možnú 

prítomnosť špécie tália Tl(III) vo vodných roztokoch je nutné stabilizovať (ľahko podlieha 

hydrolýze) pomocou DTPA (diethylentriaminpentaoctová kyselina) vo forme stabilného 

aniónového komplexu Tl(III)-DTPA - [Tl(DTPA)]2-, Tl(I) zostáva v roztoku v jeho pôvodnom 

stave (Coetze et al., 2003). Na separáciu a prekoncentráciu Tl(I) bol použitý silne kyslý 

vymieňač katiónov (Na forma) AMBERLITE® IR-120. 

Optimálne pH hodnoty pre separačno-prekoncentračný postup boli zistené z krivky 

závislosti sorbcie Tl na vymieňač iónov od pH (Obr.1). 
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Obr.1. Výťažnosť sorbcie (V) Tl(I) v závislosti od hodnôt pH. V = cs/co .100 [%], cs – stanovená koncentrácia; co –
pridaná koncentrácia; Aplikované podmienky sú: 50 g L-1 Tl(I), 0.2 g AMBERLIT® IR-120 a 5 mL HNO3 ako 
eluent; čas sorbcie = 15 min. pri teplote 70 oC

Podobne bol určený aj optimálny čas sorbcie Tl(I) (Obr. 2).
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Obr. 2. Závislosť sorbcie Tl(I) na AMBERLIT IR-120 od času. Podmienky aplikácie sú zhodné ako pri (Obr. 1)

Z alikvótnej časti vzorky (1 L) bol vykonaný separačno-prekoncentračný postup za 

pridania 0.2 g silne kyslého vymieňača katiónov (Na forma) AMBERLITE® IR-120. 

Suspenzia sa miešala (400 rpm) 15 min. pri 60 oC. Uvedený vymieňač katiónov viaže Tl(I). 

Amberlit IR-120 viazaným Tl(I) sa odfiltruje a Tl(I) sa eluuje s 5 mL HNO3. Roztok s Tl(I) sa 
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kvantitatívne preleje do 25 mL odmernej nádobky a doplní po značku redestilovanou vodou. 

Celkový obsah tália môže byť stanovený po redukcii Tl(III) hydrazínom na Tl(I) a použitím 

následnej prekoncentrácie. Uvedeným spôsobom  získame 40-násobnú prekoncentráciu tália.

Optimalizácia pracovných podmienok ETAAS stanovenia tália bola vykonaná 

experimentálne. Optimálna teplota pyrolýzy bola zistená pri 900 oC a atomizácie 2100 oC. 

Ďalšie parametry stanovenia sú uvedené v (Tab.1)

Tab. 1. Optimálne pracovné podmienky stanovenia tália vo vzorkách vodných roztokov metódou ETAAS

Použité prístrojové parametre 

Atómový absorpčný spectrometer
Elektrotermický atomizátor
Autosampler
Vlnová dĺžka čiary Tl
Štrbina
Lampa
Prúd lampy
Grafitová trubička

Objem vzorky
Objem modifikátora I. (roztok Pd(NO3)2)
Objem modifikátora II. (roztok kyseliny 
askorbovej)
Kalibrácia

Perkin_Elmer, model Zeeman 3030 
HGA 600
AS-60
276.8 nm
0.7 nm
Perkin-Elmer EDL system
7 W
S pyrolytickou vrstvou  a s platformou podľa 
Ľvova
20 L
8 L 
5 L 

výška píka
Teplotný program

Krok Teplota/°C Stúpanie/s Zadržanie/s Prietok Ar /(cm3min1) Detekcia

Sušenie
Sušenie
Pyrolýza

Atomizáca
Čistenie

90
120
900

2100
2400

10
10
20
0
1

20
20
10
5
3

250
250
250
0

250
On

Výsledky 

Kalibračná krivka pre tálium bola lineárna od koncentrácie 4 do 100 g L-1. Medza 

dôkazu (LOD) a medza stanovenia (LOQ) sa pohybovali okolo 1.0 g L-1 a 3.6 g L-1. 

Presnosť stanovenia tália vyjadrená relatívnou štandardnou odchýlkou (RSD) varírovala v 

rozmedzí 3 – 19 %. Správnosť analytických výsledkov Tl boli kontrolované analýzami vôd so 

známymi koncentráciami špécii tália (Tab.2). Vplyvy zložiek prítomných vo vodách      -

anióny  SO4
2- and HPO4

2- , katióny Fe(III) a Al(III) – tvoria komplexy s DTPA, Ca(II) a 

Mg(II) nepôsobili negatívne na analytický signál tália. 
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Tab. 2. Stanovenie Tl(I) and Tl(III) koncentrácií v modelových vzorkách vôd (n= 5)

Vz.   

Vody

Známy 

obsah 

Tl(I)    (g 

L-1 )

Stanovený 

obsah             

Tl(I)           

(g L-1)

RSD

(%)

Návratnoť 

(%)

Známy 

obsah 

Tl(III) (g 

L-1)

Stanovený 

obsah     

Tl(III)     (g

L-1)

RSD

(%)

Návratnoť

(%)

1 90 90.2 ± 4,9 5.4 100.2 10 9.7 ± 1.8 18.5 97.0

2 80 78.3 ± 3.6 4.5 97.9 20 19.8 ± 2.1 10.8 99.0

3 70 70.3 ± 3 4.3 100.4 30 29.2 ± 2.2 7.5 97.3

4 50 48.0 ± 4.3 8.9 96.0 50 49,8 ± 3.6 7,2 99.6

5 30 30.5 ± 2.4 8.0 101.7 70 68.5 ± 2.2 3.2 97.8

6 10 9.7 ± 1.6 16.9 97.0 90 89.3 ± 3.2 3.6 99.2

Záver

Bol vypracovaný separačno-prekoncentračný postup na stanovenie špécii tália 

metódou ETAAS vo vodných roztokoch. Postup poskytuje dostatočne správne (ako vyplýva z  

tab. 2 známe obsahy špécii tália sú v dobrej zhode so stanovenými obsahmi a návratnosťou od 

96 do 102%) a presné (RSD = 3 – 19%) analytické údaje. Medza stanovenia sa pohybuje 

okolo 3.6 g L-1.  Uvedená metóda bude použitá na stanovenie špécii vo vodách z oblastí 

postihnutých bývalou banskou činnosťou (Pezinok –Kolársky vrch). Environmentálne vzorky 

z danej oblasti už boli odobrané a boli stanovené celkové obsahy tália i iných prvkov (As, Sb). 
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Mineralógia sekundárnych produktov oxidácie sulfidov v prostredí banských odpadov 

na opustených Sb-ložiskách Dúbrava (Nízke Tatry) a Poproč (Spišsko-gemerské 

rudohorie)

Tomáš Klimko1, Martin Chovan1, Bronislava Lalinská1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie 

a petrológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; klimko@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Opustené antimonitové ložiská Dúbrava a Poproč boli v minulosti (druhá polovica 20-

teho storočia) dôležitým producentom antimónovej rudy nielen v bývalom Československu, 

ale v celej strednej Európe (predovšetkým ložisko Dúbrava). V dôsledku intenzívnej ťažby, čo 

platí predovšetkým pre ložisko Dúbrava, je okolie týchto Sb-ložísk výrazne kontaminované 

toxickými prvkami (prevažne Sb a As). Na oboch lokalitách sa ťažila Sb-ruda, ktorá bola 

upravovaná niekoľkostupňovým drvením a následnou flotáciou. Odpad po flotácii, t. j. 

flotačné piesky a kaly s obsahom suflidických minerálov (pyrit, arzenopyrit, antimonit) boli 

ukladané na odkaliská (obr. 1 a 2). 

Na ložisku Dúbrava boli vybudované štyri odkaliská. Rozsahom a obsahom kalov 

najmenšie je tzv. ″staré nemecké″ odkalisko, ktoré bolo založené v období pred druhou 

svetovou vojnou nemeckými baníkmi. Po druhej svetovej vojne RB Dúbrava v dôsledku 

intenzívnej ťažby založili tri veľké odkaliská, z ktorých najväčšie - odkalisko číslo 2 obsahuje 

až 1 223 216 t flotačných kalov. Všetky dúbravské odkaliská sú situované v údolnej nive 

potoka Križianka, jednou stranou sa primkýnajú k prirodzeným svahom a z dvoch strán sú 

ohradené. Ťažba a deponovanie odpadov na odkaliská na ložisku Dúbrava boli ukončené 

v roku 1992. Na ložisku Poproč boli taktiež založené tri odkaliská, ktoré sú však 

neporovnateľne menšie ako dúbravské. Situované sú podobne ako odkaliská na Dúbrave, ale 

nie sú ohradené ani z jednej strany. Odkalisko č. 3 je najväčším popročským odkaliskom a 

predstavuje južnú časť systému odkalísk (obr. 2). Vypočítaný objem bol – 17 626 m3, ale v 

súčasnosti je veľká časť odkaliska odbagrovaná a priemerný obsah toxických (As, Sb) prvkov 

v materiáli odkaliska je 0,18 obj. % As a 0,29 obj. % Sb [5]. Ťažba na ložisku Poproč bola 

ukončená v v roku 1965.
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Študované lokality sú kontaminované prevažne antimónom a v menšej miere aj 

arzénom. Problematika kontaminácie území v okolí Sb-ložísk, spôsob migrácie antimónu, 

väzba na Fe-oxyhydroxidy, či iné v prírode sa vyskytujúce sekundárne minerály je 

v porovnaní s arzénom i vo svete málo preskúmanou témou. Antimón je prvok V. skupiny 

periodickej tabuľky prvkov, chemickými vlastnosťami a toxicitou veľmi podobný arzénu [4, 

7, 2]. Má schopnosť viazať sa na rastliny a môže byť fytotoxický [3]. Vzhľadom na ľudské 

zdravie je výrazne karcinogénny [6]. Preto už i malé množstvá antimónu v pôdach, vodách 

a riečnych sedimentoch predstavuje nezanedbateľný environmentálny problém. Mobilitou 

antimónu v okolí mezotermálneho ložiska Sb v Austrálii a na Novom Zélande sa zaoberali 

[1]. Na základe experimentálnych prác zistili vysokú rozpustnosť antimonitu, rýchlu mobilitu 

antimónu a tiež popísali jednotlivé sekundárne oxidy Sb. U nás sa problematike mobility 

a hlavne väzby Sb na sekundárne minerály doposiaľ nevenovala veľká pozornosť. Cieľom 

našej práce je predovšetkým klasifikácia sekundárnych produktov oxidácie sulfidov a pokus 

o objasnenie spôsobu väzby toxických prvkov (Sb a As) na tieto sekundárne produkty.

Obr. 1. Situačná mapa dúbravských odkalísk 

s vyznačenými miestami odberu vzorkového 

materiálu. DU1 – vrtné jadro (st. nem. odkal.); DU3 

– vrtné jadro (odk. č. 2); DU11, DU12, DU13 –

kopané sondy (odk. č. 3).

Obr. 2. Situačná mapa popročských odkalísk 

s vyznačenými miestami odberu vzorkového 

materiálu. POP OD – kopaná sonda (odk. č. 3), 

POP 8 - kopaná sonda (odk. č. 1), POP 9 - kopaná 

sonda (odk. č. 3), POP 10 – kopaná sonda (odk. č. 

3). Červená prerušovaná čiara znázorňuje približné 

množstvo odkaliskového materiálu, ktoré bolo 

odbagrované do konca roka 2008.
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Materiál a metódy

Vzorkový materiál z dúbravských odkalísk sme získali v podobe vrtných jadier 

z dvoch vrtov realizovaných v odkaliskách - staré nemecké odk. – vrt DU1 a odk. č 2 – vrt 

DU3. Najspodnejšie odkalisko č. 3 bolo ovzorkované kopanými sondami: DU 11 – DU 13. 

Na lokalite Poproč sme realizovali odber vzoriek kopanými sondami: POP OD, POP 8 – POP 

10. Získaný materiál bol spracovaný šlichovaním a následnou separáciou pomocou ťažkých 

kvapalín (brómoform) a pevného magnetu. Ťažká frakcia s obsahom sulfidických minerálov 

a sekundárnych produktov oxidácie sulfidov sa použila na výrobu mineralogických preparátov 

potrebných pre účely mikroskopovacieho štúdia a mikroanalýzy. Z háld starých banských diel 

na lokalite Dúbrava (haldy štôlní Mária 1, Mária 2, Emerich, Božena 1, Samuel, Matej na 

úseku Predpekelná a Dolný a Stredný Ignác, Juraj a Emil na úseku Dechtárka) sme odobrali 

prevažne sekundárne minerálne fázy Sb, žilný kremeň a antimonit.

Hlavnými analytickými metódami boli elektrónová mikroanalýza a RTG-práškovacia 

difrakčná analýza. Pomocou elektrónovej mikroanalýzy bolo študované chemické zloženie 

sulfidických minerálov (pyrit, arzenopyrit, antimonit) a prevažne Fe, prípadne Fe,Sb-oxidov 

a oxihydroxidov z materiálu odkalísk oboch lokalít (Dúbrava - 300 EDS, 250 WDS a 50 BSE 

analýz, Poproč - 60 EDS, 40 WDS a 30 BSE analýz). RTG-práškovacou difrakciou sme 

študovali sekundárne minerálne fázy Sb, ktoré sa tvoria v prostredí háld na lokalite Dúbrava.

Výsledky

Odkaliskový materiál oboch lokalít je tvorený striedajúcimi sa vrstvičkami piesčitého 

a ílovitého sedimentu rôznej farby (červená – pri povrchu, hnedá až sivá smerom do hĺbky). 

Mocnosť vrstiev sa nesystematicky mení v rozmedzí 0,5 – 100 cm. Taktiež sa mení minerálne 

zloženie sedimentu. Polohy najviac postihnuté oxidáciou sa spravidla nachádzajú vo vrchných 

častiach odkalísk (približne do hĺbky 2 m). Pretože odkaliská na lokalite Poproč nie sú 

hradené ani z jednej strany, oxidácia tu prebieha na celej ploche svahov odkalísk do hĺbky 

približne 0,5 m. Z dôvodu veľkého obsahu karbonátových minerálov a relatívne malého 

obsahu pyritu je pH pórových roztokov dúbravských odkalísk približne neutrálne (7 – 8). Na 

lokalite Poproč na oboch študovaných odkaliskách (č. 1 a 3) je výskyt rudných minerálov 

v porovnaní s dúbravskými odkaliskami veľmi nízky. Je to pravdepodobne spôsobené 

masívnou oxidáciou zŕn rudných minerálov, ktoré v jej dôsledku úplne degradujú a rozpúšťajú 

sa na jednotlivé ióny (napr. Fe2+,3+, H+ a SO4
2-). V dôsledku rapídnej oxidácie a aj napriek 
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veľkému množstvu karbonátov v odkaliskách, je hodnota pH popročských odkalísk nízka 

(okolo 3).

Najhojnejším sulfidom odkalísk oboch lokalít je pyrit (FeS2), menej častým je 

arzenopyrit (FeAsS) a antimonit (Sb2S3) vystupuje v najmenšom množstve. Zrná pyritu sú 

často deštruované a podliehajú oxidácii z pomedzi všetkých študovaných sulfidov 

najrýchlejšie. Časté je zatláčanie pyritu sekundárnymi minerálmi po drobných puklinkách, ale 

aj v podobe oxidačných lemov variabilného chemického zloženia (obr 3b a 3c). Lemy nie sú 

okolo zŕn pyritu, ale aj arzenopyritu (obr. 3a) vyvinuté v rovnomernej hrúbke a v niektorých 

miestach sa od pyritových a arzenopyritových zŕn oddeľujú. Oxidačné lemy na pyrite sú 

tvorené prevažne Fe–oxidmi (oxyhydroxidmi?) s obsahom Fe do 62,72 hm.%, As do 2,66 

hm% a Sb do 4,84 hm.% na lokalite Dúbrava a veľmi podobné obsahy týchto prvkov sme 

namerali aj na vzorkách z popročských odkalísk. Oxidačné lemy tvoriace sa na zrnách 

arzenopyritu obsahujú Fe do 49,77 hm.%, As do 25,69 hm.% a Sb do 7,01 hm.% na lokalite 

Dúbrava, na lokalite Poproč sme sekundárne lemy okolo zŕn arzenopyritu nepozorovali. 

Zrná antimonitu sú často popukané a prestúpené veľkým množstvom trhlín, pričom 

sme pozorovali postupný rozpad antimonitových zŕn od okraja smerom k jadru. Puklinky však 

nie sú vyplnené sekundárnymi minerálmi a ani po obvode zŕn sme nepozoroval zatláčanie 

antimonitu oxidačnými lemami. Pravdepodobne z dôvodu rýchlej rozpustnosti antimonitu 

a následnej migrácie Sb (čo potvrdzuje zvýšený obsah Sb v pórových vodách odkalísk) do 

okolitého prostredia a následnej absorpcie na sekundárne oxidy a oxyhydroxidy, sme 

nepozorovali väčšie množstvo antimonitových zŕn v materiáli odkalísk. 

Ďalším produktom oxidácie sulfidov v materiále odkalísk oboch lokalít sú Fe a Sb,Fe-

oxidy a oxyhydroxidy (obr. 3d, 3e a 3f). Veľmi časté sú pseudomorfózy goethitu po pyrite 

s dokonalým, takmer idiomorfným ohraničením zŕn (prevažne na lokalite Dúbrava). Fe-oxidy 

obsahujú do 54,60 hm.% Fe, miestami s vysokým obsahom Sb do 5,07 hm.% a s obsahom As 

do 3,37 hm.% na oboch lokalitách. Sb,Fe-oxidy z lokality Dúbrava, ktoré nie sú 

pseudomorfózy po sulfidoch a ani neobsahujú relikty sulfidov, obsahujú do 42,94 hm.% Fe, 

do 64,29 hm.% Sb, do 1,50 hm.% As a priemerný obsah Ca je 6,39 hm.%. Sb,Fe-oxidy 

z lokality Poproč sú obsahom týchto prvkov veľmi podobné Sb,Fe-oxidom z lokality 

Dúbrava. Pri týchto oxidoch predpokladáme ich vznik v procese sedimentácie odkaliskového 

kalu, čiže in situ v materiáli odkalísk. 

Z produktov oxidácie antimonitu v prostredí banských háld sa RTG-difrakčnou 

analýzou podarilo jednoznačné určiť iba minerál stibikonit (Sb2O6(OH)) (halda štôlne Mária 
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1), ktorý vytvára jemnozrnné povlaky na žilnom antimonite. Farba týchto povlakov je 

najčastejšie biela, pripadne žltá alebo sivá.

Obr. 3. Sekundárne lemy na zrnách arzenopyritu (a) s obsahom 36,58 hm.% Fe, 2,26 hm.% As a 0,56 hm.% Sb 

(Dúbrava - DU 1, hĺbka: 300 – 400 cm); pyritu (b, c) s obsahom 52,47 hm.% Fe, 1,10 hm.% As a 3,29 hm. Sb (1 

- vonkajší okraj lemu), 51,13 hm.% Fe, 1,26 hm.% As a 1,40 hm. Sb (2 – stred lemu), 52,09 hm.% Fe, 0,30 

hm.% As a 1,05 hm. Sb (3 – vnútorný okraj lemu) (Dúbrava - DU 1, 510 – 530 cm); Sb-Fe oxid (d) s obsahom 

12,63 hm.% Fe, 0,39 hm.% As a 52,73 hm.% Sb (Dúbrava - DU 3, 0 – 100 cm); Sb-Fe-oxid (e) s obsahom Fe do 

21,71 hm.%, As do 2,02 hm.% a Sb do 59,71 hm.% (Poproč - POP 9/2) a Sb-Fe-oxid (f) s obsahom Fe do 16,81 

hm.%, As do 1,64 hm.% a Sb do 45,06 hm.% (Poproč - POP 9/2). (DU 1 – „staré nemecké“ odkalisko Dúbrava, 

DU 3 – odkalisko č. 2 Dúbrava)

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1110



Záver

Hlavným prínosom našej práce je získanie poznatkov o chemickom zložení 

sekundárnych produktov oxidácie sulfidov v prostredí banských odpadov (haldy a odkaliská) 

na opustených antimonitových ložiskách Dúbrava a Poproč. Identifikácia týchto sekundárnych 

minerálnych fáz je veľmi náročný proces a preto sa nám zatiaľ nepodarilo presne určiť aké 

konkrétne minerály tvoria tieto fázy. Identifikovali sme Fe-kyslíkaté a Sb,Fe-kyslíkaté 

minerálne fázy, v štruktúrach ktorých je viazané často nezanedbateľné množstvo Sb (do 64,29 

hm.%) a As (do 25,69 hm.%), čo je dôležitý faktor z hľadiska ich negatívneho účinku na 

ľudské zdravie.
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Úvod a formulácia cieľa

Mikroskopické huby predstavujú významnú skupinu organizmov osídľujúcich okrem 

pôdneho a vodného prostredia i povrchy hornín a minerálov [3]. Transformácie anorganických 

substrátov prebiehajú za pomoci autotrofných baktérií alebo heterotrofných mikroorganizmov 

(heterotrofné baktérie a mikroskopické huby). Biologické lúhovanie (biolúhovanie) možno 

definovať ako interakcie medzi (polo)kovmi a mikroorganizmami vedúce k uvoľňovaniu 

(polo)kovov z tuhých substrátov do roztoku [2]. Podstatou lúhovania (polo)kovov 

z minerálnych substrátov mikroskopickými hubami sú oxidačno-redukčné reakcie, exkrécia 

komplexotvorných zlúčenín a organických kyselín (oxálová, citrónová a i.) [1]. 

Z environmentálno-geochemického hľadiska predstavuje biolúhovanie (biosolubilizácia) 

spolu s biovolatilizáciou a bioakumuláciou (polo)kovov významný proces regulujúci zmeny 

špeciácie, mobility toxicity mnohých chemických prvkov [11].

Cieľom práce bolo zistiť schopnosť lúhovania vybraných prvkov (Cu a As) 

z laboratórne získanej zlúčeniny arzeničnanov medi mikroskopickou hubou A. niger. Ďalej 

zistiť bioakumulačnú schopnosť stanovením prvkov (As a Cu) v mikrobiálnej biomase. 

Vyhodnotením práškových difrakčných záznamov porovnať štruktúrne parametre získaných 

kryštalických fáz pred a po účinku biolúhovania druhom A. niger. 

Materiál a metódy

Synteticky získaná zlúčenina arzeničnanov medi pre experimentálne sledovanie biolúhovania 

bola pripravená v laboratórnych podmienkach zahrievaním pod spätným chladičom.
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Reaktanty boli zmiešané v objemových pomeroch 

70 ml H20 + 10 ml 1M Na2HAsO4 + 10 ml 1M Cu(NO3)2 + 10 ml 1M NaOH [A]

[A] roztok mal pH 7,74. Reakčnú zmes sme varili približne 5 hod. Reakčný čas bol blízky 

časom, aký uvádza vo svojej práci [13]. Vyzrážanú tuhú fázu sme oddelili filtráciou. Túto 

fázu sme použili pre experimentálne práce biolúhovania. 

Na identifikáciu fáz získaných z experimentov a na pozorovanie vzniku nových 

kryštalických fáz účinkom mikroskopickej huby A. niger bola použitá rtg difrakčná analýza. 

Pre kvantifikáciu biolúhovania a bioakumulácie chemických prvkov (As a Cu) v roztokoch a 

biomase bola použitá metóda HGAAS. Pri procesoch biolúhovania vybraných chemických 

prvkov bola použitá metodika, ktorú v prácach opísali [1]. Do 50 ml Sabouraudovho tekutého 

živného média v 250 ml Erlenmeyerových bankách sa pridalo 0,05 g laboratórne syntetickej 

fázy. Následne bol systém inokulovaný mikroskopickou vláknitou hubou A. niger. Na zistenie 

množstva vylúhovaných prvkov As a Cu boli použité kontrolné pokusy, ktoré pozostávali z 50 

ml destilovanej vody a 0,05 g experimentálne získanej kryštalickej fázy. Experimenty, vrátane 

kontrolných systémov, prebiehali po dobu 54 dní. Každých šesť dní sa zmeralo pH 

(počiatočné pH bolo upravené na hodnotu 5,6 ± 0,1). Množstvo As a Cu v 0,05 g 

bolo potvrdené analýzou AAS.

Výsledky a diskusia

Na základe rtg difrakčnej analýzy bolo v tuhej fáze (svetlozelenej farby) identifikované 

nesledujúce zlúčeniny hydroxidov a oxidov Cu a As (O-olivneit (Cu2(AsO4)(OH), A-

(Cu3As2O8), B-(Cu2As2O7), C-(CuHAsO4·1,5H2O) (Obr. 2).

Tab. 1: Výsledky analyzovaných prvkov As a Cu v roztoku a v biomase po 54 dňovej kultivácii
Názov vzorky

Analyzovaný prvok As Cu
Celkový obsah prvku pred lúhovaním (mg) 11,786 20,96

Celkový obsah prvku v roztoku po lúhovaní s vodou (mg) 0,068 0,0064
Celkový obsah prvku v roztoku po lúhovaní s vodou (%) 0,57 0,030

Celkový obsah prvku v roztoku po biolúhovaní s A. niger (mg) 0,7372 ± 0,0325 1,1836 ± 0,0499
Celkový obsah prvku v roztoku po biolúhovaní (%) 6,26 5,64

Celkový obsah prvku v biomase po biolúhovaní s A. niger (mg) 2,689 ± 0,5780 5,900 ± 0,828
Celkový obsah prvku v biomase po biolúhovaní (%) 22,81 28,1

V Tab. 1 sú uvedené obsahy vylúhovaných prvkov As a Cu za prítomnosti druhu A. 

niger a z kontrolných pokusov s vodou. Množstvo As, ktoré sa vylúhovalo do roztoku 

v systéme s druhom A. niger z polyfázovej zlúčeniny predstavuje 6,26 % (0,7372 mg z 11,786 

mg), do biomasy sa naakumulovalo 22 % (2,689 mg z 11,786 mg). Celkový obsah 
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uvoľneného As predstavuje 29,07 % (3,4262 mg z 11,786 mg). Pri kontrolnom pokuse sa do 

roztoku uvoľnilo len 0,58 % As (0,0064 mg z 11,786 mg). 

Obsah vylúhovaného Cu, ktoré sa dostalo do roztoku v systéme s druhom A. niger

predstavuje 5,64 % (1,1836 mg z 20,960 mg), do biomasy sa naakumulovalo 28,1 % (5,900 

mg z 20,960 mg) a celkový obsah uvoľneného Cu bol 33,8 % (7,0836 mg z 20,960 mg). Pri 

kontrolnom pokuse sa do roztoku uvoľnilo len 0,030 % Cu (0,0064 mg z 20,960 mg). 

Zmeny pH počas lúhovania arzeničnanov medi druhom 
A.niger
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Obr. 1: Zmeny pH počas lúhovania arzeničnanov medi bez a za prítomnosti druhu A. niger.

V jednotlivých systémoch boli vyhodnotené aj zmeny pH počas lúhovania. Na Obr. 1

je vidieť zmeny pH počas lúhovania arzeničnanov medi vodou a v prítomnosti 

mikroskopickej huby A. niger. Iniciálna hodnota pH sa počas priebehu experimentu menila 

v oboch systémoch. Počiatočná hodnota pH = 5,6 v systéme s experimentálne získanou fázou 

arzeničnanov medi a hubou po 18 dňoch kultivácie klesla na najnižšiu hodnotu (pH = 4), 

najvyššia nameraná hodnota v tomto systéme bola zaznamenaná v 54. deň a mala hodnotu pH 

= 7,2. Krivka systému bez A. niger (kontrola) má miernejší priebeh. Najnižšia hodnota pH = 

5,3 bola nameraná po 18 dňoch kultivácie a najvyšším pH bola nameraná konečná hodnota po 

54 dňoch pH = 6,1. 

Po vylúhovaní experimentálne získanej zlúčeniny oxidov a hydroxidov arzeničnanov 

medi (Obr. 2) druhom A. niger bol identifikovaný na základe rtg analýz oxalát medi (Obr. 

3). Rtg difrakčný záznam po disolúcií vodou je na (Obr. 4).

Obr. 2: Rtg difrakčný záznam zlúčeniny arzeničnanov medi pre lúhovaním, O-olivenit (Cu2(AsO4)(OH), A-
(Cu3As2O8), B-(Cu2As2O7), C-(CuHAsO4·1,5H2O)
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Obr. 3: Rtg difrakčný záznam po lúhovaní mikroskopickou vláknitou hubou A. niger, kde bol identifikovaný 
oxalát medi

Obr. 4: Rtg difrakčný záznam zlúčeniny arzeničnanov medi po lúhovaní vodou, O-olivenit (Cu2(AsO4)(OH), A-
(Cu3As2O8), B-(Cu2As2O7)

Diskusia

Schopnosťami lúhovania vybraných chemických prvkov (Cu a As) z tuhých substrátov 

(haldového a odkliskového materiálu, antropogénne znečistených pôd a sedimentov, 

polymetalických rúd, synteticky získaných zlúčenín, hornín a minerálov s rôznym obsahom 

rudných zložiek, priemyselných odpadov a i.) mikroskopickými hubami sa zaoberali viacerí 

autori [6]. 

Pri porovnaní laboratórne získanej fázy v systéme po účinku druhom A. niger (Obr. 5) 

sme zistili, že došlo k solubilizácii polyfázovej zlúčeniny, kde sme identifikovali oxalát medi. 

To potvrdzuje fakt, že mikroskopická vláknitá huba A.niger má silnú biotransformačnú 

schopnosť a že počas experimentu prebehla i biokryštalizácia z uvoľnených chemických 

prvkov (biolúhovaním). 

Obr. 5: Porovnanie rtg difrakčných záznamov pred a po účinku lúhovania druhom A. niger, modrá línia –
arzeničnany medi, červená –oxalát
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Vznik nových kryštalických fáz pôsobením druhu A. niger zaznamenali aj [12].  V práci [8] 

sledoval biolúhovanie karbonátov obohatené o Cu (1%). Aplikovaný druh A. niger bol 

schopný vylúhovať významné obsahy Cu (od 4 % do 79 %). Základnou príčinou biolúhovania 

boli metabolity produkované A. niger (k. citrónová, k. oxálová), ktoré boli schopné uvoľňovať 

meď z oxidovaných sulfidických rúd. Podľa [5] zistili synergický efekt rozpúšťania Cu-rúd 

druhmi A. niger a Penicillium variotii. Podľa našich výsledkov lúhovania syntetickej 

zlúčeniny po 54 dňovej kultivácii A. niger sa uvoľnilo do roztoku 5,64 % Cu a do biomasy sa 

naakumulovalo cca. 28,14 % Cu, spolu 33,8 %. K podobným výsledkom biolúhovania kupritu 

a odkaliskových materiálov po ťažbe Cu a Zn rúd dospeli autori [9]. V práci [6] zistili, že 

spolupôsobenie viacerých organických kyselín počas doby 20 a 40 dní viedlo k zvyšovaniu 

rozpustnosti Cu. Autori bližšie určili aj špécie podieľajúce sa na lúhovaní. Hlavnou zložkou 

podieľajúcou sa na akcelerácii boli alifatické kyseliny. Podobnými pokusmi lúhovania 

laboratórne získaných kryštalických fáz oxidov medi druhom A. niger sa zaoberali [7] a po 24 

hodinách mali až 90 % úspešnosť lúhovania čo pripisovali pôsobeniu organických kyselín. 

Rovnaký mechanizmus ako pri medi sa uplatňuje i pri biolúhovaní As 

mikroskopickými hubami. Pri interpretácií výsledkov treba okrem biolúhovania 

a bioakumulácie zahrnúť aj význam biovolatilizácie As [4]. Podľa [10] v zhode s našimi 

výsledkami (29,07 % vylúhovaného As) zistili, že existuje funkčná závislosť medzi pH a 

schopnosťou lúhovať As. Rôznymi lúhovacími procesmi vyextrahovali od 15 do 47 % As 

a Sb z pôd a odkaliskových materiálov.

Pri interakcii s vodou sa do roztoku uvoľnilo menej než 0,13 % As. Pri porovnaní rtg 

záznamov (Obr.6) sme zistili, že jedna z kryštalických fáz (CuHAsO4·1,5H2O) prešla do 

roztoku, v ktorom sa uvoľnilo 0,58 % As.

Obr. 6: Porovnanie rtg difrakčných záznamov pred a po účinku lúhovania vodou, modrá línia – arzeničnany 
medi, červená – arzeničnany medi po lúhovaní vodou.

Naše výsledky v zhode s vyššie uvedenými autormi potvrdzujú, že mobilita Cu a As 

bola akcelerovaná účinkom organických kyselín a ďalších metabolitov druhu A. niger. 
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Dôkazom je zníženie pH roztoku počas interakcie druhu A. niger s kryštalickými fázami 

a uvoľnenie značných množstiev Cu a As do roztoku. 

Záver

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že mikroskopická huba druhu 

A. niger je schopná z tuhých substrátov efektívne lúhovať Cu a As do roztoku. Uvoľnené 

chemické prvky boli následne akumulované v biomase A. niger a časť opätovne precipitovala 

do kryštalických fáz. Získané výsledky potvrdzujú existenciu dôležitých bioprocesov, ktoré sú 

súčasťou biogeochemických cyklov potenciálne toxických chemických prvkov (biolúhovanie-

mobilizácia, biokryštalizácia-imobilizácia).
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Účinok teploty na objemové zmeny hornín
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Úvod

Teplota je jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje objemovú zmenu hornín, čo vplýva aj na 

kvalitu týchto hornín. Je charakterizovaná súčiniteľom (lineárnej) teplotnej rozťažnosti, ktorý 

vyjadruje pomernú zmenu dĺžky vzorky v mikrónoch pripadajúcu na zmenu teploty o 1 °C. 

Medzi ďalšie dôležité termofyzikálne parametre patrí relatívna dĺžková teplotná rozťažnosť, 

koeficient teplotnej vodivosti hornín, koeficient tepelnej vodivosti hornín, ako aj akumulačná 

schopnosť materiálu. Výsledky viacerých výskumných projektov orientovaných na túto 

problematiku ukázali, že termofyzikálne parametre hornín závisia od viacerých faktorov, a to 

predovšetkým od štruktúry horniny, jej minerálneho zloženia, pórovitosti, vlhkosti, 

počiatočnej teploty a tlaku v hornine [1, 2] 

Výskum je v súčasnosti zameraný na viaceré horninové typy, v príspevku sa venujem 

iba jednému horninovému typu, a to travertínu z travertínovej kopy Spišského hradu. Skúšky 

na určenie termofyzikálnych parametrov, ktorých výsledky sú uvedené na konci príspevku, 

boli uskutočnené na termodilatometri VLAP 02 na Katedre inžinierskej geológie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Vymedzenie územia a charakteristika meranej vzorky

Travertíny z travertínovej kopy Spišského hradu predstavujú najrozšírenejší 

litologický typ hornín záujmového územia a sú aj najrozsiahlejší travertínový komplex na 

Slovensku. Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú komplexy hornín 

mezozoika, paleogénu a kvartérne sedimenty. Územie tvorí sústava šiestich travertínových 

útvarov – tzv. kôp a vznikla na miestach dlhodobého usadzovania výverov minerálnych vôd 

na zlomových líniách flyšového podložia Hornádskej kotliny [3]. Travertín predstavuje 

mäkkú vápnitú horninu, ktorej vznik je závislý od teploty a chemizmu vody, z ktorej sa 

vyzráža, od prítomnosti CO2 vo vode a organizmov nachádzajúcich sa v tejto vode [4]. 
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Travertín je svetlej, bielej až okrovej farby. Veľkosť zrna je strednozrnná (0,063 -2 mm) až 

hrubozrnná (2-63 mm) a travertín je zdravý až sfarbený a stály vo vode [5].

Metodika merania - Meracie zariadenie - termodilatometer 

Na výskum boli použité vzorky travertínu, ktoré boli odobraté z travertínovej kopy 

z lokality Spišský hrad vo forme blokov hornín s označením orientácie vzhľadom na ich 

pozíciu v horninovom masíve (vrstevnatosť). Z nich boli v laboratóriu vyhotovené skúšobné 

telieska – valčeky dĺžky 50 mm s priemerom 34 mm, a to v smere kolmom na smer 

vrstevnatosti. 

Stanovenie termofyzikálnych parametrov bolo prostredníctvom termodilatometra 

VLAP 02 (Obr.1), ktorý pozostáva z nasledujúcich častí:

 Termostatizovaný dilatometer, 

 Blok merania a relácie, 

 Riadiaci počítač s operačným systémom

Obr.1: Termodilatometer VLAP 02 so vzorkou travertínu

Na sledovanie správania travertínov vplyvom zmien teploty a určenie teplotných 

parametrov travertínov boli zvolené dva teplotné cykly, a to letný cyklus a jarno/jesenný 

cyklus. Počas skúšky boli vzorky zahrievané z komorovej teploty (cca 20°C) do +60°C a v 

druhej etape chladené z komorovej teploty do ─5°C, pričom boli ohrievané v prirodzenom 

stave.

Letný cyklus predstavoval rozmedzie teplôt v letnom období a vzorka sa pritom 

ohrievala. Ohrev prebiehal v teplotnom rozsahu od +20 °C do +60 °C. Po dosiahnutí 
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požadovanej teploty (60 °C) sa ohrev vypol a teplota sa prirodzeným chladnutím vrátila na 

počiatočnú komorovú teplotu cca. +20 °C. Rýchlosť zvyšovania teploty bola predurčená 

konštrukciou termodilatometra, teplota stúpala kvázirovnomerne, a to rýchlosťou približne 0,3 

°C/min.

Jarno/jesenný cyklus predstavoval  chladenie z komorovej teploty +20 °C do – 5 °C. Po 

dosiahnutí požadovanej mínusovej teploty, chladenie bolo vypnuté a teplota sa pozvoľne 

znova zvyšovala až na + 20 °C. Rýchlosť zmeny teploty bola rovnaká ako pri ohreve.

Počas merania v termodilatometri boli sledované dĺžkové zmeny vzoriek vzniknuté 

zmenou teploty, ktoré sú charakterizované pomocou koeficientu dĺžkovej teplotnej 

rozťažnosti – α („coefficient of thermal expansion“), relatívnou dĺžkovou teplotnou 

rozťažnosťou – dilatanciou – ε („relative dilation“) a trvalou teplotnou deformáciou - Lr

(„residual strain“). 

Teplotný priebeh skúšky a zmena dĺžky skúmanej vzorky boli zaznamenané v programe 

Applied Precision automaticky každú jednu minútu. Namerané údaje boli vyhodnotené 

graficky v programe MS Excel s uvedením záznamu priebehu skúšky, na x-ovej osi je teplota 

a y-ovej osi je zmena dĺžky vzorky ∆L. 

Výsledky a diskusia

Na (Obr. 2 a, b) (letný cyklus) sú znázornené zmeny dĺžky dvoch vzoriek travertínu 

zo Spišského Podhradia v závislosti od teploty. Po 6 teplotných cykloch vzorka č. 1 dosiahla 

trvalú teplotnú deformáciu (Lr) = 0,0028 mm a vzorka č. 2 (Lr) = 0,0025 mm. Na tieto cykly 

sa nadviazalo 6-timi ďalšími jarno/jesennými cyklami (obr. 3 a, b), po ktorých vzorka č. 1 

nadobudla trvalú teplotnú deformáciu (Lr) = 0,0011 mm a vzorka č. 2 (Lr) = 0,0082 mm. Na 

obr. 4 a, b sú znázornené čiastkové trvalé deformácie pre jednotlivé dni letného ako 

i jarno/jesenného cyklu. 

a)Vzorka č. 1 po skúške ohrevu 
(6 dňový letný cyklus)                                
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Obr.2 a, Obr.2 b: Graf závislosti teploty a zmeny dĺžky pre travertín z lokality Spišské Podhradie – letný cyklus
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a) Vzorka č. 1 po skúške ohrevu/chladenia 
(6 dňový jarno/jesenný cyklus)
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b) Vzorka č. 2 po skúške ohrevu/chladenia 
(6 dňový jarno/jesenný cyklus)
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Obr. 3a, Obr.3b: Graf závislosti teploty a zmeny dĺžky pre travertín z lokality Spišské Podhradie –jarno/jesenný 
cyklus

a) Trvalá teplotná deformácia (Lr) pre letný cyklus
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Obr. 6a, Obr. 6b: Graf trvalej teplotnej deformácie pre jednotlivé cykly (1,2,3,4,5,6)

Koeficient teplotnej dĺžkovej teplotnej rozťažnosti α travertínu zo Spišského 

Podhradia bol pre letný cyklus vzorku č. 1 1,90315E-07 °C-1 a vzorku č. 2 4,81059E-08 °C-1

a pre jarno/jesenný cyklus bol pre vzorku č. 1 2,85172E-06 °C-1 a vzorku č. 2 4,99138E-06 

°C-1. 

Záver

Zistenie termofyzikálnych parametrov hornín a poznanie vzájomných vzťahov s 

teplotou umožní v ďalšom skúmaní zvýšenie informácií o degradačných procesoch 

v horninovom masíve. 

Travertín, na ktorom boli zisťované termofyzikálne vlastnosti je síce  

monominerálneho zloženia, ale na druhej strane je výrazne štruktúrne  heterogénny. Je 

charakteristický svojou vysokou a chaoticky rozloženou pórovitosťou, ktorá pravdepodobne 

ovplyvnila namerané výsledky relatívnej dĺžkovej rozťažnosti, ako aj hodnoty  koeficientu 

teplotnej dĺžkovej rozťažnosti α. 

Najväčšie zmeny trvalej teplotnej deformácie boli zistené pri jarno/jesennom cykle, 

ktorý nasledoval po letnom cykle, a to v hodnotách  až do 0,00250 mm. Zisťovanie závislosti 
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medzi počtom teplotných záťaží a teplotnou deformáciou (obr. 4) nepotvrdili vzájomnú 

súvzťažnosť.  
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Introduction

The aim of the study is to enhance our knowledge about the paleoenvironmental 

conditions during the Middle Miocene of the Vienna Basin. The deformation of foraminiferal 

tests, yielding an information on environmental characteristics of the area [8], and the 

occurrence of large quantity of malformed and expresive deformed foraminiferal individuals 

within the samples under study indicates an interesting aspect for the study of foraminiferal 

assemblages from the Devínska Nová Ves – clay pit site.

Materials and methods

Sixty-nine samples (10cm and 40cm step) from two profiles (DNV-1, 2) of the 

Devínska Nová Ves – clay pit locality, containing the blue-gray clays and silty clays layers of 

Studienka formation, have been studied. The samples were pulverized, pickled in 3% 

peroxide and then sieved through 3 sites (resulting 0,071μm), dried and investigated under 

binocular stereomicroscope. Upper Badenian (Serravalian) age was determinated on the base 

of foraminifera species typical for the Bulimina – Bolivina Zone and the presence of Pappina 

neudorfensis which FO (first occurence at the base of Upper Badenian). The 17,250 

foraminifers were statistically processed and on the base of their ecological requirements as 

well. Also, there were numerous occurrences of malformed foraminiferal tests, distinct 

deformations and juvenile stadia of specimens. The deformated individuals were singled out 

and grouped to three degrees of deformation (Obr. 1, 2, 3), where the third degree represent 

the biggest deflection from the ideal shape of the test (Obr. 1). The first degree of 

deformation presents a bigger and smaller size of tests, chambers or apertures in little 

measure, elongate in one axis, a little different position of chambers in whorl and a little 

different shape of apertures. The second one presents more distinct malformations and the 
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third were most frequented by double apertures, overlied aperture, an extra chamber, a test 

twisted from 90 to 180 degrees or combination of some  from this aspects and also one twin 

has been found there (Tab. 4). These obtained informations were then processed.

Results and discussion

The most frequent deformated species are represented by Globigerina bulloides, 

Globigerina preabulloides, Globigerina regularis, Globigerina diplostoma from plankton 

assemblage (Tab. 3) and by Pappina neudorfensis, Uvigerina venusta, Bolivina dilatata 

maxima from bentos one (Tab. 1, 2). The deformities include aberrantly coiled tests, addition 

of small misshapen chambers, multiple apertures, twinned specimens, chamber misplacement 

to one side or the other of plane of coiling, and edge fluting [14]. Mostly, deformations of 

planktonic foraminiferas were observed at the last chamber and on the aperture. Due to 

potential of Globigerina bulloides for paleoecological and paleoclimatological interpretations 

and their mostly occurence of deformations among the plankton, we pick of all variety of the 

taxon and analyzed abundance, coiling, shell size and teratology in all samples. Globigerina 

bulloides is most abundant in water masses at high southern latitudes and has distinct maxima 

in high northern latitudes and low latitude upwelling regions. Its recent geographic 

distribution and data from other authors show a preference for productive environments [1, 2, 

3, 7, 11, 13, 9, 15]. The benthic deformed taxa Uvigerina venusta, Pappina neudorfensis, 

Bolivina dilatata maxima document relatively deep water environment with low oxic events 

on the bottom [5, 12].

The most occurrences of deformated foraminifera (Obr. 1) are well correlable by 

supposed changes of sea level (clear from species contain), low oxic events, many juvenile 

stadia, predominate new species and supposed bigger productivity of environment.

Globigerina bulloides was most frequent species from planktonic foraminifera among 

this profile and determinate paleoecological interpretation. This distinct deformations signal 

difference from their optimum environment (Obr. 3).

Conclusion

From these study follow that biggest sizes of Globigerina bulloides are presented on 

the top of profile and a few at the end. Changes among the size of the tests are leaded the most 

of deformations and juveniles around this profile (Obr. 2). This trends signify changing 

surface – water parameters and changing water temperature. The investigations are referring 
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that test sizes are normally considerably smaller in warmer areas [10]. Also the number of 

chambers in

Tab. 1: Frequent big benthic foraminifera (DNV-1, 2).  Tab. 2: Frequent benthic foraminifera (DNV – 1, 2).

1 Pappina neudorfensis Papp & Turnovsky, s. 
1,2326 mm,sample 55, typical
2 Uvigerina semiornata d' Orbigny, s. 1,0814 mm, 
sample 66, typical
3 Uvigerina venusta Toula, s. 0, 7326 mm, sample 
30, typical
4 Uvigerina pudica Luczkowska, s. 0,8140 mm, 
sample 66, typical.
(drawing: I. Koubová)

1 Bulimina subulata Cushman & Parker, s. 0,3721 
mm, sample 68, typical
2 Bulimina elongata d' Orbigny, s. 0,3488 mm, 
sample 62, typical
3 Caucasina Schischkinskayae Samoylova, s. 
0,3721 mm, sample 36, typical
4 Bulimina elongata d' Orbigny, s. 0,4884 mm, 
sample 51, deformation 1
5 Globobulimina pupoides d' Orbigny, s. 0,5930 
mm, sample 42, typical
6 Bolivina dilatata maxima Reuss, s. 0,6279 mm, 
sample 66, typical
7 Bolivina dilatata maxima Reuss, s. 0,6279 mm, 
sample 64, deformation 1
8 Bolivina pokornyi Cicha & Zapletalova, s. 
0,48837 mm, sample 51, typical
9 Bolivina plicatela Cushman, s. 0,3721 mm, 
sample 63, typical.
(drawing: I. Koubová)
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Tab. 3: Frequent planktonic foram. (DNV – 1, 2),

(Globigerina bulloides typical, deformated ( 1-8)).     

Tab. 4: Most distinct deformations (degree 3).

1 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,4651 mm, 
sample 1, typical, 
2 Globigerina  bulloides d'Orbigny, s. 0,3953 mm, 
sample 1, deformation 1, 
3 Globigerina. bulloides d' Orbigny, s. 0,3372 mm, 
sample 1, deformation 2, 
4 Globigerina bulloides d' Orbigny, s.0,2907 mm, 
sample 1, deformation 1, 
5 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,4070 mm, 
sample 1, deformation 1, 
6 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,2326 mm, 
sample 1, juvenilná, deformation 2, 
7 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,2209 mm, 
sample 1, juvenile,
8 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,3721 mm, 

sample 1, deformation 3, 
9 Globigerina praebulloides Blow, s. 0,2209 mm, 
sample 69, juvenile, 
10 Globigerina praebulloides Blow, s. 0,2674 mm, 
sample 1, deformation 3, 
11 Globigerina regularis d' Orbigny, s. 0,4884 mm, 
sample 1, deformation 1; 12 G. regularis d' 
Orbigny, s. 0,2907 mm, sample 1, typical; 13 G. 
regularis d' Orbigny, s. 0,5349 mm, sample 1, 
typical; 14 Globigerina diplostoma Reuss, s. 0,3953
mm, sample 1, typical, 15 Globigerina diplostoma 
Reuss, s. 0,4884 mm, sample 1, typical, 16 
Globigerina concinna Reuss , s. 0,4651 mm, 
sample 1,   typical. (drawing: I. Koubová)

1 Globigerina diplostoma Reuss, s. 0,4302 mm, 
sample 3, extra chamber
2 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,3721 mm, 
sample 7, extra chamber 
3 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,3721 mm, 
sample 3, compress 
4 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,3721 mm, 
sample 3, additional chamber on aperture 
5 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,3837 mm, 
sample 13, two apertures 
6 Globigerina bulloides d' Orbigny, s. 0,4419 mm, 
sample 21, extra chamber, def. 
7 Catapsydrax dissimilis Bolli, Loeblich & Tappan, 
s. 0,3535 mm, sample 52, typical 
8 Uvigerina venusta Toula, s. 0,8140 mm, sample 
35, double aperture 
9, 11 Pappina neudorfensis Papp & Turnovsky, s. 
0,7674 mm, sample 23, twisted test 
10 Pappina neudorfensis Papp & Turnovsky, s. 
0,7907 mm, sample 31, twin.
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Obr. 1: Number of deformated individuals with different degree of deformation (one sample contain 250 
individuals).
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Obr. 3: Occurrence of most deformated Globigerina bulloides (degree 3).

final whorl tend to decrease with decreasing water temperature [6, 4]. Deformations of the 

benthic foraminifera, represented mostly in the middle part) go together with occurrences of 

specimens tolerated to low oxic bottom conditions. 
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Nový pohľad  na starý materiál – Veľká Čausa z paleobotanického hľadiska 

Jana Kučerová
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Úvod a formulácia cieľa

Na recentných spoločenstvách rastlín bolo odpozorované, že tvar a veľkosť listov 

rastlín sú citlivé na vlhkostné podmienky (napr. špecifická a relatívna humidita, úhrn zrážok 

počas vegetačného obdobia a iné). Môžeme teda predpokladať, že takisto fosílne rastliny 

reagovali na tieto podmienky a dajú sa teda považovať za dobré paleoklimatické indikátory 

[14]. Paleoklimatické rekonštrukcie založené na vzorkách fosílnych listov môžu byť 

rozdelené do dvoch skupín. Jednou z nich je skupina založená na celkovom vzhľade listu, 

ktorý odráža podmienky prostredia (fyziognomické prístupy) a druhá je založená na 

environmentálnej tolerancii predpokladaných žijúcich príbuzných (Nearest Livig Relatives, 

NLR). Metódy oboch týchto skupín majú svoje výhody aj nevýhody [17, 2]. CLAMP (Climate 

Leaf Analysis Multivariate Program) [15], [16], [1] je viacrozmernou štatistickou metódou, 

ktorá dekóduje klimatický signál obsiahnutý vo fyziognómii listov dvojklíčnolistých drevín 

a analyzuje fosílne spoločenstvá odvodené zo zložiek recentných lesných ekosystémov. 

Využíva kvantifikáciu súboru významných morfologických alebo stavebných prvkov listov 

a uvádza tieto premenné do súvislosti s klimatickými parametrami. 

Materiál a metódy

Paleontologická lokalita Veľká Čausa sa nachádza v handlovsko-nováckej 

hnedouhoľnej panve, ktorá je známa hlavne v súvislosti s ťažbou uhlia. Prvýkrát bola flóra 

z handlovsko-nováckej panvy opísaná Štúrom [11], neskôr Němejcom [3], [4], Takáčom [12] 

a Sitárom a Takáčom [7]. Sitár, Planderová a Čierna [6] publikovali biostratigrafické 

výsledky, ktoré boli založené hlavne na štúdiu makroflóry, mikroflóry a rozsievkovej flóry 

z vrtu pri obci Kamenec pod Vtáčnikom.

Lokalita sa nachádza približne 3 km severne od Veľkej Čausy v odkryve vytvorenom 

potokom tečúcim cez obec. Fosílna flóra sa vyskytuje v zóne zloženej zo svetlosivých ílov 
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a lokálne slienitých alebo piesčito-ílovitých sedimentov. Horniny sú egenburgského veku 

(zóna M1) na základe identifikovaných mäkkýšov, foraminifer a fauny ostrakód [10]. 

Sedimenty s fosílnou flórou sa usadzovali v zátoke počas egenburgskej transgresie [7]. 

Samotná lokalita je definovaným stratotypom egenburgu [10].

Študovaný materiál je momentálne uložený v priestoroch depozitu Hornonitrianskeho 

múzea v Prievidzi. So vzorkami sa pracovalo podľa metódy CLAMP. Postup, akým sa 

skúmajú a hodnotia fosílie, je podrobne rozpracovaný na webovej stránke CLAMP [8]. Táto 

metóda bola úspešne použitá na preskúmanie klimatických premenných v terestrickom 

prostredí – priemerná ročná teplota, priemerná najvyššia a najnižšia teplota mesiaca (a tým aj 

priemerný rozsah teplôt), úhrn zrážok počas vegetačného obdobia, tak isto ako sezónne 

kolísanie zrážok a tiež hodnoty priemernej ročnej vlhkosti [9].

Pre analýzu bol využitý CLAMP 3B dátový súbor PHYSG3BR s matricou 144 x 31, 

pretože skúmané fosílne spoločenstvo reprezentuje vegetáciu, kde boli domnelé chladné 

podmienky nepravdepodobné. 

Výsledky 

Celkovo bolo preštudovaných 246 vzoriek zo študijného zbierkového materiálu 

geologického fondu. Výsledkom analýzy CLAMP je výpočet nasledovných predpokladaných 

klimatických premenných:

 priemerná ročná teplota (mean annual temperature, MAT): 19,59 °C

 priemerná teplota najteplejšieho mesiaca (warm month mean temperature, 

WMMT): 26,44 °C

 priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca (cold month mean temperature, 

CMMT): 13,07 °C

 dĺžka vegetačného obdbia (length of the growing seazon, GROWSEAS): 9,50 

mesiacov

 priemerný úhrn zrážok počas vegetačného obdobia (mean growing season 

precipitation, MGSP): 215,60 mm

 priemerný mesačný úhrn zrážok počas vegetačného obdobia (mean monthly 

growing season precipitation, MMGSP): 24,34 mm

 úhrn zrážok počas troch po sebe nasledujúcich najvlhkejších mesiacov  

(precipitation during the three wettest months, 3WET): 98,11 mm
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 úhrn zrážok počas troch po sebe nasledujúcich najsuchších mesiacov  

(precipitation during the three driest months, 3DRY): 46,32 mm 

 špecifická vlhkosť (specific humidity, SH): 11,19 g/kg

 relatívna vlhkosť (relative humidity, RH): 76,11 %

 entalpia (enthalpy, ENTHAL): 2,21 kJ/kg

Diskusia

Napriek relatívne rozsiahlym aplikáciam metódy CLAMP bola táto analýza 

kritizovaná ako príliš komplexná a nie viac informatívna ako jednoduché regresné modely 

[13]. Napriek tomu je jediným dobre známym postupom pre zber viacrozmerných dát znakov 

listov a v určitom kontexte sa stala štandardnou v determinovaní terestrických 

paleoklimatických parametrov. Dôležitou výhodou CLAMP oproti metódam založených na 

NLR je to, že je viac rozpoznaný evolučný dynamizmus, konvergencia medzi morfologickou 

adaptáciou a environmentálnymi premennými. Popri tom nevýhodou CLAMP je to, že je 

obmedzená len na listy dvojkíčnolistých rastlín. Napríklad fosílne peľové zrná majú tiež úzke 

spojenie medzi morfológiou a klímou, vo fosílnom zázname sa nachádzajú oveľa častejšie ako

listy a je možné nájsť ich vo väčších areáloch. 

Pri použití CLAMP nie je žiaden predpokladaný podstatný vzťah medzi fosílnymi 

a recentnými (alebo inými fosílnymi) taxónmi. Namiesto toho sa vyhodnocujú len jednotlivé 

morfotypy listov, ktoré sa nemusia priraďovať k žiadnym žijúcim alebo vyhynutým druhom. 

Toto je potenciálnym problémom pri NLR technikách, že taxóny môžu byť nesprávne 

identifikované, nie je dostatok blízkych príbuzných alebo sa počas evolúcie menili klimatické 

preferencie jednotlivých taxónov.

Záver

Vzorky makrozvyškov fosílnych rastlín možno využiť pri rekonštrukcii paleoklímy 

s využitím korelácie medzi klímou a fyziognómiou listov, ktoré sú pozorované a odvodené zo 

súčasnej vegetácie. CLAMP je spôsobom na zlepšenie štandardného spracovania skúmaných 

vzťahov medzi stavbou listov a klímou, pričom počítačové spracovanie umožňuje a výrazne 

uľahčuje algoritmickú klasifikáciu a usporiadanie viacrozmerných údajov. V tejto práci je 

metóda CLAMP analyzovaná a aplikovaná na materiál z lokality Veľká Čausa. Výsledkom je 

odhad klimatických premenných, ktorý slúži ako základ pre rekonštrukciu paleoprostredia.
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Úvod a formulácia cieľa

Na stanovenie proveniencie a tektonickej pozície zdrojovej oblasti 

mladopaleozoických pieskovcov gemerika bola použitá petrologická a chemická analýza. 

Analyzované boli 2 súvrstvia  južného gemerika (štítnické, rožňavské) a dve súvrstvia 

severného gemerika (petrovohorské, hámorské). 

Sedimenty štítnického súvrstvia lemujú spolu s podložným rožňavským južnú časť 

výskytov staršieho paleozoika gelnickej skupiny.  K najrozšírenejším výskytom patrí oblasť 

medzi obcami Štítnik – Rozložná – Jelšava. Vystupujú v zložitej geologickej štruktúre, so 

staropaleozoickým komplexom v podloží a horninovými komplexami jednotiek príkrovu 

Bôrky a turnaika v tektonickom nadloží. Prvýkrát bol tento súbor samostatne vyčlenený 

autormi [6], ktorí ho označili ako „morský vývoj permu“. Neskôr [2, 16] je považované toto 

súvrstvie za kontinentálne, aluvialno – lakustrínne, s prechodom do lagunárno – pribrežných 

fácii vo vrchných častiach. 

Rožňavské súvrstvie je súbor hrubo-úlomkovitých sedimentov s obsahom produktov 

kyslého vulkanizmu. Leží na diskordantne na staropaleozoickom podloží drnavskom 

a štoskom súvrství. Pozvoľne tu prechádza do štítnického súvrstvia. Mikroflóra širšieho 

stratigrafického rozpätia perm, trias bola zistená v oblasti Hrádku  [16] z nadložia spodných 

zlepencov,  ktoré ležia nesúhlasne na metasedimentoch gelnickej skupiny

Hámorské súvrstvie sa vplyvom predpermskej erózie a alpínskej redukcie zachovalo 

iba reliktne. Najkompletnejšie sledy sa vyskytujú v oblasti západne od Dobšinej. Maška [11] 

ich definoval a podrobnejšie popísal ako hámorské súvrstvie. Východne od Dobšinej je 

zachované len sporadicky medzi Mlynkami a Rudňanmi a severne od Margecian. 

Petrovohorské súvrstvie sa vyznačuje pestrým zastúpením klastických sedimentov s 

variabilnou veľkosťou zrna od zlepencov až po aleurit – pelit. V petrovohorskom súvrství sú 

prítomné vulkanity a vulkanoklastická bimodálnej ryolitovo–bazaltovej asociácie. Vek 
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vrchnej časti súvrstvia (severne a južne od Košickej Belej) bol stanovený na základe nálezov 

spoločenstva mikroflóry a určený ako rozhranie vrchného a spodného permu [1]. Na základe 

superpozičných vzťahov, biostratigrafie a rádiometrie bol vek súvrstvia určený ako saxon 

[15]. Cieľom práce je stanovenie zdrojových oblastí mladopaleozoických pieskovcov

gemerika na základe ich petrofaciálnej analýzy a ich chemického zloženia.

Metódy výskumu

Zo študovaných lokalít mladopaleozoických pieskovcov gemerika boli odobrané malé 

množstvá vzoriek na zhotovenie pokrytých a leštených výbrusov. Na pokrytých výbrusoch 

bola urobená modálna analýza pieskovcov. Modálne zloženie pieskovcov bolo použité na 

klasifikáciu pieskovcov [14] a na stanovenie petrofaciálnych parametrov [7]. Bodovým 

integrátorom Eltinor bolo v každom výbruse počítaných 510 zŕn. Počítané bolo matrix, zrná 

kremeňa, živcov a litických úlomkov..

Na mladopaleozoických pieskovcov gemerika bola uskutočnená celohorninová 

chemická analýza. Pulverizované vzorky pieskovcov boli zaslané do laboratórií ACME –

Analytical Laboratories, Hasting St. Vancouver v Kanade. Minoritná časť stopových prvkov 

a hlavné oxidy boli analyzované metódou Coupled Plasma Emission Spectometry (ICP – ES). 

Metódou Inducted Coupled Plasma – Mass Spectometry analyses (ICP – MS) bola 

analyzovaná majoritná časť stopových prvkov a prvky vzácnych zemín (REE).

Výsledky a diskusia

Na základe obsahu základnej hmoty a modálneho zloženia patria mladopaleozoické 

pieskovce gemerika k litickým drobám [14]. Výnimkou je tenký pás arkóz v petrovohorskom 

súvrství. V štítnickom súvrství je jasná prevaha monokryštalického kremeňa v porovnaní 

s hámorským a petrovohorským súvrstvím  V mladopaleozoickych pieskovcoch gemerika 

prevládajú plagioklasy nad draselnými živcami. Štítnické súvrstvie dominuje v obsahu 

magmatických úlomkov tvorenými hlavne felzitmi., je však výrazné ochudobnené o klastickú 

sľudu. Vysoký obsah klastickej sľudy ne najmarkantnejší v hámorskom súvrství. Medzi 

klastickými sľudami výrazné prevláda muskovit. Matrix je vo všetkých analyzovaných 

pieskovcoch tvorená jemnozrnným agregátom svetlej šupinkovitej sľudy a kremeňom, ktorý 

vznikol metamorfnou premenou pôvodne aleuritovo – pelitového materiálu. Asociácia 

metamorfných minerálov je tvorená spoločenstvom: muskovit (sericit) + chlorit + albit + 

kalcit spolu s kremeňom, čo predstavuje nízky stupeň metamorfózy. Vo všetkých súvrstviach 
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boli pozorované akcesórie, hlavne však zirkón, turmalín, rutil a apatit. Priemerné modálne 

zloženie mladopaleozoických pieskovcov gemerika je uvedené v (Tab.1).

Priemerné petrofaciálne parametre mladopaleozoických pieskovcov gemerika Q-F-L 

a Qm-F-Lt (Tab.1) definujú zdrojovú oblasť pieskovcov ako recyklovaný orogén [7]. Iba 

jedna vzorka petrovohorského súvrstvia, ktorá je arkózového zloženia  indikuje vplyv 

proveniencie zo zrezaného magmatického oblúka.

Tab.1: Priemerné petrofaciálne parametre mladopaleozoických pieskovcov  gemerika vyjadrené v %. 
Vysvetlivky: Q-kremeň, F-živce, L-litické úlomky, Qm-monokryštalický kremeň, Qp-polykryštalický kremeň, 
Plg-plagioklas, Kfs-draselný živec, Lvs-vulkanické a meta-vulkanické úlomky, Lvs-úlomky sedimentárnych 
a metasedimentárnych hornin, Mica-sľuda, Acc- akcesorické minerály

Chemický klasifikačný diagram log SiO2/Al2O3 – log Na2O/K2O [14] definuje 

mladopaleozoické pieskovce gemerika prevažne ako arkózy, menej ako litické arenity 

a droby. Nedostatok tohto diagramu je že pomer Na2O/K2O má nízku rozlišovaciu schopnosť 

pre veľkú variabilitu zloženia živcov.

Vhodnejší na klasifikáciu pieskovcov je  diagram log (SiO2/Al2O3) - log (Fe2O3/ K2O) 

[10], ktorý pomerom  Fe2O3/ K2O spoľahlivo rozoznáva litické úlomky a živce. Pomer  

SiO2/Al2O3 rozlišuje Si- bohaté kremenné arenity a Al – bohaté íly. Mladopaleozoické 

pieskovce sú na základe [10] definované hlavne ako droby, menej arkózy a litické arenity 

(Obr.1).

Pomery mobilných prvkov (CaO, Na2O, K2O a MgO) k immobilným prvkom (Al2O3, 

ZrO2 a TiO2) majú veľkú výpovednú hodnotu o zvetrávaní sedimentu. Najmä však obsahy 

CaO, Na2O a K2O môžu poslúžiť na interpretáciu formovania chemického zloženia. 

Chemický index alterácie CIA (CIA=100 x [Al2O3/( Al2O3+ CaO*+ Na2O + K2O)])

[13] vyjadruje rozsah chemických zmien sedimentu, spôsobených vplyvom zvetrávania 

v oblasti proveniencie a počas transportu. Mladopaleozoické pieskovce gemerika sú 

intenzívne chemický zvetrané. Hodnota CIA je 73 až 85. 
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Obr. 1: Klasifikácia mladopaleozoických pieskovcov gemerika na základe chemického zloženia [10]

Plagioklasový index alterácie PIA (PIA=100 x [( Al2O3 - K2O)/( 100x [(Al2O3+ 

CaO*+ Na2O - K2O)]) [8] mladopaleozoických pieskovcov gemerika ma hodnoty nad 80 čo 

predstavuje totálnu premenu živcov v pieskovcoch. Výnimku tvorí vzorka arkózy, ktorá je na 

medzi  slabou a strednou premenou živcov.

Na základe pomerov vybraných oxidov, stopových prvkov a prvkov REE, protolit 

mladopaleozoických pieskovcov gemerika zodpovedal zloženiu acídnej až intermediarnej 

horniny [9, 12]. Zdrojovou oblasťou je preto vrchná kontinentálna kôra [12].

Distribúcia REE prvkov normalizovaná na chondrit [5] ukazuje negatívnu Eu 

anomáliu, čo potvrdzuje vrchnokôrový pôvod. 

Pri určovaní rôznych geotektonických  pozícii  sedimentačných bazénov sa využívajú 

prvky hlavné, stopové a prvky REE [3, 4, 15].  Hlavné rozlišovacie pomery oxidov využívané 

na interpretáciu tektonickej pozície sú Fe2O3 + MgO,  TiO2, K2O/Na2O, Al2O3/SiO2 a 

Al2O3/(CaO + Na2O) [3]. V práci [15] využili na diskrimináciu geotektonických prostredí 

diagram SiO2 – K2O/Na2O. Často sa používajú diskriminačne diagramy Th/Yb – Ta/Yb 

(Obr.2), Ti/Zr – La/Sc, La/Yb – Sc/Cr,  La – Th - Sc, Th - Sc-Zr/10 [4].
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Obr.1: Geotektonický diskriminačny diagram Th/Yb – Ta/Yb [3]

Mladopaleozoické pieskovce gemerika obsadzujú v geotektonických diagramoch 

oblasť kontinentálnych ostrovných oblúkov, aktívne kontinentálne okraje až pasívne okraje, 

čo generálne zodpovedá zdrojovej oblasti recyklovaného orogénu.

Záver

Modálna analýza mladopaleozoických pieskovcov gemerika  zaradila študované 

pieskovce k drobám. Výnimku tvorí vzorka arkózy v petrovohorskom súvrství. Petrofaciálne 

parametre definujú zdrojovú oblasť študovaných mladopaleozoických pieskovcov gemerika

ako recyklovaný orogén.

Klasifikácia pieskovcov na základe ich chemického zloženia radi mladopaleozoické 

pieskovce gemerika ku litickým drobám a arenitom, len v menšej miere ku arkózam. 

Zdrojová oblasť mladopaleozoických pieskovcov gemerika bola intenzívne chemicky 

zvetraná a živce silne premenené (viac ako 80%). Čiastočne ku intenzívnej premene živcov 

prispeli i diagenetické procesy. Len v malej časti pieskovcov zostal živcový detrit zachovaný, 

čo signalizuje rýchly transport a lokálne zníženie intenzity chemického zvetrávania.

Celohorninové chemické analýzy sedimentov, na základe oxidov, stopových prvkov 

a REE radia potvrdili zdrojovú oblasť mladopaleozoických pieskovcov gemerika z vrchnej 

kôry (acídneho až intermediárneho zloženia), a tektonickú pozíciu ich sedimentačného 

bazénu spájajú s transtenzným režimom, so sedimentárnou výplňou derivovanou 

z recyklovaného orogénu.
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Úvod 

Geologické hazardy patria v Čechách a na Slovensku k významným limitujúcim 

faktorom racionálneho využívania životného prostredia, avšak patričná pozornosť sa týmto 

javom venuje zvyčajne až v období ich extrémnych prejavov. K jedným z výrazne sa 

prejavujúcich geohazardov ohrozujúcich technické diela a aj životy ľudí patria zosuvy, preto 

otázka definovania faktorov vzniku zosuvných udalostí za účelom návrhu účinnej prevencie 

a ochrany v rizikových územiach je nanajvýš aktuálna. Aj keď u nás zatiaľ nie je 

samozrejmosťou zhotovovanie prognóznych máp geologických hazardov  a rizík, je len 

otázkou času kedy sa to stane nutnosťou. S postupujúcou urbanizáciou a zvyšujúcou sa 

potrebou vyššieho životného komfortu sú projektanti nútení vyrovnávať sa so stále 

zložitejšími inžinierskogeologickými pomermi pri posudzovaní pozemných, podzemných, 

líniových, vodných ale aj iných druhov stavieb. Správne umiestnenie stavby s dôkladným 

poznaním súčasného stavu geologického prostredia, ale najmä predpokladaním geologických 

procesov v budúcnosti, s dôrazom na geobariéry, môže byť prostriedkom k ušetreniu 

vysokých finančných nákladov na možné sanácie v budúcnosti a v neposlednom rade zároveň 

zvýši bezpečnosť obyvateľstva. Preto sú prognózne mapy geologických rizík ideálnym 

podkladom pre urbanizačné plánovanie jednotlivých územných celkov. 

Geológia a územné plánovanie

Keďže medzi geologickým prostredím a hospodársko-technickými aktivitami sú 

vzťahy vzájomnej podmienenosti a nepretržitých interakcií je v záujme harmonickej 

koexistencie nutné technické diela adaptovať charakteru prostredia. Preto je potrebné 

dokonale poznať vlastnosti a možnosti samotného geologického prostredia, pričom toto 

poznanie sa nemôže obmedzovať len na horniny, podzemné vody a geomorfologické javy 
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územia, ale musí zahrnúť aj dynamiku jednotného geologického systému [6]. Príklad 

nesprávneho zhodnotenia geologického prostredia a následného nesprávneho umiestnenia 

stavby je na obr. 1, kedy po podrezaní svahu došlo k zníženiu jeho stability a aktivizácii 

zosuvu v bezprostrednej blízkosti objektu.  

Obr.1: Príklad nesprávneho umiestnenia stavby s nevhodnom geologickom prostredí (Foto: A. Havlín).

Podľa Bella [1] je jeden z aspektov územného plánovania, ktorý účinne zapája 

geológiu do procesu územného plánovania aj kontrola a prevencia geologických hazardov, 

ktoré pôsobia nepriaznivo pri využívaní geologického prostredia. Hodnotením a 

prognózovaním geosystémov pre účely urbanizácie za zaoberali Hrašna a kol. [4]. V práci sú 

podrobne hodnotené vlastnosti základných zložiek inžinierskogeologického pomerov, tzn. 

práca obsahuje podrobné klasifikácie hornín, reliéfu, podzemných vôd a geodynamických 

javov z hľadiska vhodnosti územia pre urbanizáciu, ale aj veľmi podrobne zhodnotené 

postupy optimalizačných metód a metód modelovania v inžinierskej geológii, pričom autori 

kladú veľký dôraz na prognózovanie zmien v geologickom prostredí pre územné plánovanie a 

urbanizmus. Autori rozlišujú v územnom plánovaní tri základné typy časovo – priestorových 

prognóz:

a) prognózovanie prirodzených zmien  

b) prognózovanie vplyvu inžinierskogeologckých faktorov 

c) prognózovanie antropogénnych zmien geologického prostredia 
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Prognózy prirodzených zmien sa vytvárajú na základe poznania dlhodobého historicko 

– geologického vývoja a sú v geológii už dlho zaužívané. Obyčajne majú podobu extrapolácie 

údajov o geologicko – historickom vývoji pre zhodnotenie jeho pokračovania v budúcnosti. 

Prognózy vplyvu inžinierskogeologických faktorov sa pripravujú pre realizáciu, 

trvácnosť a bezpečnosť inžinierskych diel. Sú súčasťou každého projektu, v ktorom sa musia 

zhodnotiť priame krátkodobé aj dlhodobé vplyvy inžinierskych podmienok na stavby ako aj 

navrhnúť opatrenia proti nežiaducim dôsledkom pôsobenia faktorov prostredia na diela.

Pri prognózach antropogénnych zmien geologického prostredia sa posudzujú zmeny 

spôsobené rôznymi ľudskými dielami a hospodársko-technickými aktivitami počas 

schvaľovania konkrétnych projektov. 

Charakteristika metodického postupu tvorby parametrických máp

Hodnotenie zosuvného rizika sa na Slovensku v poslednom období výrazne dostalo do 

popredia najmä vďaka prácam Bednarika [2,3], Jurka [5] a Pauditša [8]. Ich práce z oblastí 

Liptovskej kotliny, Myjavskej Pahorkatiny, Bielych Karpát a Hlohovca v mierkach 1:50 000 

[8] a 1 : 10 000 [2, 3, 5] obsahujú kompletný návrh metodického postupu pre takýto druh 

hodnotenia geologického prostredia spolu s výslednými prognózami.

Metodika hodnotenia zosuvného hazardu pomocou štatistických metód v prostredí GIS 

je založená na vhodnom výbere faktorov, ktoré majú vplyv na stabilitu svahov (geologická 

stavba územia, morfometrické parametre reliéfu, spôsob využitia územia, tektonika, 

hydrologické pomery územia a pod.). Tieto môžu byť pri rôznych metódach hodnotenia 

zohľadnené buď kvalitatívne a empiricky, napr. hodnotením vplyvu faktora na stabilitu svahu 

na základe skúsenosti, alebo exaktne, využitím kvantitatívnych numerických metód [8]. 

Medzi štatistickými metódami sú najpoužívanejšie dve skupiny metód: bivariačná analýza a 

multivariačná analýza.

Štatistické spracovanie zosuvného hazardu a prognóz vychádza z princípu aktualizmu 

geologických javov a procesov, teda platí, že zosuvy sa budú vyskytovať na miestach, kde sa 

vyskytovali v minulosti resp. v súčasnosti za podobných podmienok aktivizácie. Vybrané 

faktory, vplývajúce na vznik a vývoj svahových pohybov sú spracované do formy 

parametrických máp a takto vstupujú do procesu štatistického hodnotenia pomocou mapovej 

algebry v GIS prostredí. Podľa zvolenej štatistickej metódy nasleduje porovnanie 

parametrických máp faktorov s mapou inventarizácie zosuvov na modelovom území. Závery 

vyplývajúce zo štatistického porovnania sa následne extrapolujú na celé hodnotené územie a 
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výsledkom je prognózna mapa hazardu. Prognóznu mapu zosuvného hazardu je potrebné na 

základe matematického rozdelenia (napr. mediánu, smerodajnej odchýlky a iných štatistických 

hodnôt) rozdeliť do troch (nízky, stredný, vysoký stupeň hazardu) alebo do piatich (veľmi 

nízky, nízky, stredný, vysoký, veľmi vysoký stupeň hazardu) kategórií reprezentujúcich 

rovnaký stupeň zosuvného hazardu (Obr. 2).

Obr.2: Prognózna mapa zosuvného hazarhu v okolí trasy železnice [7].

Záver

V predkladanom príspevku je stručne zhrnutý hlavný metodický postup používaný 

v súčasnosti pri hodnotení zosuvného hazardu. Vo väčšine prípadov je primárnym spúšťacím 

faktorom zosuvných udalostí anomálna zrážková činnosť alebo zníženie stability svahov 

v dôsledku zvýšenej erózie alebo činnosti človeka. Je preto potrebné v budúcnosti sa venovať 

komplexnému posúdenie všetkých podmienok vzniku rizikových udalostí. Aj keď nie je 

možné vytvoriť časovú prognózu, tzn. nie je možné s istotou predpovedať kedy nepriaznivý 

škodlivý jav nastane, predpoklad ich priestorovej distribúcie je výraznou pomôckou pri 

navrhovaní vhodných stavebných konštrukcií v danom území. 
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Úvod a formulácia cieľa

Cieľom práce je posúdiť možnosť modelovania zložiek vodnej bilancie za použitia 

rôznych metód a postupov. Samotné modelovanie bolo realizované prostredníctvom modelu 

hydrologickej bilancie. Jedným zo zámerov práce je prispieť k poznatkom o vzájomnom 

prepojení jednotlivých zložiek vodnej bilancie a ich vývoji v čase. Práca je zameraná aj na 

posúdenie meteorologických vplyvov, predovšetkým zrážok, na jednotlivé zložky vodnej 

bilancie. V poslednom období sa čoraz viac prejavuje vplyv zmien klímy nielen na životné 

prostredie ale aj na antropogénnu sféru. Z tohto dôvodu je dôležité poznať mechanizmus 

a vzájomné prepojenie celého hydrologického cyklu.

1. Vymedzenie územia

Sledované územie, na ktorom prebiehalo modelovanie je situované na strednom 

Slovensku. Vybrané bolo povodie rieky Nitry, pričom bolo rozdelené na dve časti a to na 

územie po vodomerný profil Nedožery – Brezany (plocha povodia 181,57 km2) a na väčšiu 

časť po vodomerný profil Chalmová (plocha povodia 601,11 km2). Povodie hornej Nitry patrí 

do mierne teplej, vlhkej klimatickej oblasti (časť územia po Nedožery) až teplej, mierne 

vlhkej (časť územia po Chalmovú). Priemerný ročný úhrn zrážok je od 600 - 700 mm (časť 

územia po Chalmovú) po 800 - 900 mm (časť územia po Nedožery) za sledované obdobie 

1981 - 2007. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje od 7 - 8 °C (časť územia po 

Nedožery) až do 8 - 9 °C (časť územia po Chalmovú) za sledované obdobie 1981 - 2007. 

Plošne menšia časť skúmaného územia (po profil Nedožery), má rôznorodú geologickú 

stavbu. Na bilancii sa v tejto časti povodia významnou mierou podieľajú najmä dva 

pravostranné prítoky Nitry, a to Chvojnica (plocha povodia 17,82 km2) a Tužiná (plocha povodia 

35,60 km2). Časť územia po profil Nedožery je z geologického hľadiska tvorená v oblasti prameňov 

Chvojnice a Tužinej mezozoickými vápencovo-dolomitickými horninami, ktoré smerom do stredu 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1144



územia nahrádzajú granitoidné horniny a migmatity. Vstup do Hornonitrianskej kotliny je  

tvoreným prevažne kvartérnymi náplavovými kužeľmi (piesčité a štrkové naplaveniny) [1].

Východná časť tohto územia je tvorená prevažne mezozoickými vrstevnatými slienitými vápencami 

a gutensteinskými vápencami a wettersteinskými dolomitmi. Plošne väčšia časť územia po profil 

Chalmová zahŕňa vyššie popísanú časť po profil Nedožery, pričom jej východná časť leží v oblasti 

neogénnych vulkanitov pohoria Vtáčnik [4]. Centrálna časť územia (okolie Prievidze) až po 

prietokový profil Chalmová je tvorená prevažne fluviálnymi nivnými hlinami a proluviálnymi 

piesčito hlinitými štrkmi. 

2. Materiál a metódy

Ako modelovací nástroj bol použitý český hydrologický model BILAN s denným 

časovým krokom [2]. Model BILAN bol vyvinutý pre simuláciu zložiek vodnej bilancie 

povodia. Je založený na definícii systému vzájomných vzťahov, ktoré opisujú základné 

princípy vodnej bilancie nenasýtenej a nasýtenej zóny. Vstupnými dátami na výpočet vodnej 

bilancie sú denné rady zrážok a teploty vzduchu v povodí. Ďalej je potrebné poznať vlhkosť 

vzduchu (možnosť 1) alebo potenciálnu evapotranspiráciu (možnosť 2). Na kalibráciu ôsmich 

modelových parametrov (využitím optimalizačného algoritmu) sa využíva porovnanie 

simulovaných a pozorovaných denných radov odtokov v záverečnom profile povodia. 

Model simuluje časové rady dennej potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie, 

infiltráciu do pôdy a dopĺňanie z pôdy do zvodnenej vrstvy, ako aj množstvo vody 

akumulované v snehovej pokrývke, v pôde a v zvodnenej vrstve. Ešte pred spustením 

modelovania bolo potrebné vybrať vhodné údaje do modelu. Nakoľko je vodná bilancia 

ovplyvňovaná viacerými faktormi, zameranie tejto práce bolo najmä na zrážky. Zrážkové 

úhrny zo staníc, Nitrianske Pravno, Chvojnica, Valaská Belá, Slovenské Pravno, Vrícko 

a Prievidza boli poskytnuté zo SHMÚ a následne spracované. Pre údaje o zrážkach boli 

použité nielen zrážkomerné stanice v povodí ale aj stanice mimo povodia. Jednalo sa o 

stanice, ktoré boli jednak na hraniciach povodia alebo v okolí povodia, avšak údaje z týchto 

zrážkomerných staníc mohli zasiahnuť do zrážkových úhrnov na danej lokalite. Na 

spracovanie zrážok v povodí bola použitá metóda kriging. Táto metóda dáva najreálnejšie 

možné hodnoty údajov (v tomto prípade zrážok), ktoré sa najviac približujú reálnemu stavu. 

Ďalším vstupným parametrom je teplota, ktorá takisto výrazným spôsobom vplýva na 

celkovú bilanciu povodia. Teplota sa stanovila na základe priemernej nadmorskej výšky danej 

časti povodia. Táto priemerná nadmorská výška bola určovaná v programe ArcView 3.2 

pomocou príslušných nástrojov a bola odvodzovaná z digitálneho modelu terénu (DEM) 
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skúmaného povodia. Teplota bola prepočítavaná  na základe nadmorskej výšky podľa 

teplotného gradientu [3]. Relatívna vlhkosť vzduchu ostala nezmenená. Teplota aj relatívna 

vlhkosť vzduchu boli použité z klimatologickej stanice Prievidza.

Výsledky a diskusia

Pri modelovaní je dôležitou súčasťou správna kalibrácia modelu. Bolo treba spraviť 

niekoľko modelových štúdií a na základe meniacich sa parametrov stanoviť základné 

parametre modelu, podľa ktorých sú prerozdeľované jednotlivé bilančné zložky. Model 

BILAN má v sebe zabudovaný optimalizačný parameter, na základe ktorého je možné určovať 

zhodu medzi pozorovanými (R) a simulovanými (Rm) hodnotami odtoku (obr.1). 
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Obr.1: Porovnanie pozorovaného R a simulovaného odtoku Rm

Keď sa simulované a pozorované hodnoty odtoku približne rovnajú, je možné 

modelovať rozdelenie jednotlivých bilančných zložiek. Pri pokusoch o túto zhodu sa však 

môže stať, že vyjde veľmi dobrá podobnosť R a Rm ale z pohľadu bilančných zložiek môže 

byť model zle nadstavený. V takomto prípade je potrebné prehodnotiť mieru zhody a pokúsiť 

sa o vyváženie bilancie. Ako prvé bolo modelované plošne väčšie územie po profil Chalmová. 

Pri modelovaní bola zistená výrazná závislosť prietoku na rieke Nitra od prietoku na toku  

Handlovka, ktorá je najväčším ľavostranným prítokom Nitry v pozorovanom území. Nakoľko 

je táto časť územia výrazným spôsobom ovplyvňovaná banskou činnosťou, čo sa prejavilo aj 

veľkou rozkolísanosťou hodnôt odtoku, bolo zvolené nové územie. Toto nové územie bez 

vplyvu toku Handlovka je územie plošne menšie – povodie hornej časti toku Nitry po profil 

Nedožery. Následne bolo potrebné model znovu čiastočne prekalibrovať, pretože horná časť 

povodia má inú geologickú aj morfologickú stavbu ako územie po profil Chalmová.  
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Po overení čo najlepšej zhody medzi R a Rm a po určení vyvážených hodnôt 

jednotlivý bilančných členov bola vytvorená analýza zmien vybraných zložiek v čase (obr.2). 
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Obr.2: Priebeh zásoby podzemnej vody (GS), zásoby pôdnej vlhkosti (SS) a zásoby vody v snehovej pokrývke 
(SW) v povodí Nitry po vodomerný profil Nedožery.

Počas pozorovaného obdobia (1981 – 2007) boli pozorované v niektorých rokoch 

výrazné poklesy zásob pôdnej vlhkosti (SS) . S poklesom SS súvisí aj pokles zásoby 

podzemnej vody (GS). Priemerná hodnota GS pre územie s profilom v  Nedožeroch sa 

pohybuje v letných obdobiach v rozmedzí od 10 po 30 mm a v zimných obdobiach od 70 po 

120 mm. Hodnoty SS dosahujú svoje minimálne hodnoty predovšetkým koncom leta 

a začiatkom jesene. V letných mesiacoch sa pohybujú od 120 do 240 mm, čo je pomerne 

veľké rozpätie hodnôt. Z priebehu hodnôt SS (obr.2) práve v letných mesiacoch je viditeľný 

veľký rozptyl hodnôt. Pri komparácii týchto minimálnych hodnôt s klasifikáciou rokov podľa 

zrážkových úhrnov bolo viditeľné vzájomné prepojenie zrážkových úhrnov a veľkosti SS. Vo 

väčšine rokov ktoré boli klasifikované ako suché alebo veľmi suché bol zaznamenaný výrazný 

pokles SS. V týchto rokoch je aj výraznejšia zmena v GS kde prichádza k pomerne rýchlemu 

poklesu GS v priebehu krátkeho časového obdobia. Táto skutočnosť môže naznačovať úzke 

prepojenie GS, SS s množstvom spadnutých zrážok. Táto časť povodia je tvorená horninovým 

prostredím, ktoré nie je schopné zadržania dostatočného množstva infiltrovaných zrážok. 

Maximálna hodnota nasýtenia pôdy je dosiahnutá pri hodnote 270 mm. Táto hodnota sa 

vyskytuje najmä v zimnom období, kedy sa dopĺňajú zásoby podzemných vôd. Dopĺňaniu GS 

v zimných podmienkach napomáha aj voda infiltrujúca z povrchu, ktorá pochádza z 

roztopeného snehu. Zásoba vody v snehovej pokrývke (SW) napomáha k dopĺňaniu GS ktoré 

dosahujú maximálne hodnoty koncom zimy a na začiatku  jari (obr.2). Malú schopnosť 

udržania vody v prostredí dokazuje aj priebeh základného odtoku (Bf). Priebeh hodnôt Bf 
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vykazuje pomerne veľké odchýlky od stredných hodnôt a od rovnovážneho stavu (obr.3). 

Hodnoty Bf kopírujú priebeh hodnôt GS u ktorých dochádza k rýchlemu nárastu a následne po 

dosiahnutí maximálnej hodnoty k rýchlemu poklesu.  
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Obr.3:  Priebeh základného odtoku  (Bf) vyčlenený z celkového simulovaného odtoku Rm 

Záver

Z dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že použitie hydrologického modelu 

pri vyčleňovaní zložiek vodnej bilancie uľahčuje prácu na hodnotení vodnej bilancie povodia. 

Vďaka použitiu modelu BILAN sa dokázala vzájomná prepojenosť jednotlivých zložiek 

vodnej bilancie a ich závislosť na viacerých parametroch. Taktiež sa preukázal významný 

podiel vstupných premenných (v tomto prípade zrážok) na vývoj a priebeh vodnej bilancie 

daného povodia.
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Úvod

Pieninské bradlové pásmo je úzka tektonická štruktúra, ktorá tvorí výraznú hranicu 

medzi externými a centrálnymi Západnými Karpatami. Zložitý tektonický vývoj bradlového 

pásma je podmienený množstvom deformačných procesov, ktorými pieninské bradlové 

pásmo prešlo [1]. Dôkazom tohto vývoja je množstvo merateľných deformačných štruktúr. 

Terénne práce boli zamerané na zber krehkých deformačných štruktúr – zlomov. 

Z nameraných údajov boli vyrátané paleonapätia a určené sukcesie jednotlivých napäťových 

udalostí.

Merania prebiehali na červenokamennských bradlách, v okolí obce Červený Kameň, 

okres Ilava, trenčiansky kraj. Z geomorfologického aspektu patrí obec Červený Kameň a jej 

okolie do vonkajších Západných Karpát, do časti Biele Karpaty. Geologická stavba tohto 

územia je obsiahnutá v geologickej mape Stredného Považia v mierke 1:50 000 [2]. Meralo sa 

prevažne na karbonátových horninách čorštýnskej sukcesie pieninského bradlového pásma. 

Plytkovodná čorštýnska jednotka je na tomto území zastúpená najmä krinoidovými 

vápencami, červenými hľúznatými vápencami a kalpionelovými vápencami veku bajok až 

berrias.

Metodika

Namerané údaje z červenokamennských bradiel boli spracovávané orientačnou 

analýzou a paleonapäťovou analýzou. Na vyhodnotenie súboru 211 zlomov bola použitá 

softvérová aplikácia pre Windows Win-Tensor [3], ktorá bola vytvorená Dr. Damienom 

Delvaux, najprv ako aplikácia pre DOS, neskôr pre Linux a nakoniec aj pre operačný systém 

Windows. Program Win-Tensor bol použitý pre paleonapäťovú analýzu, po importovaní 

databázy s údajmi o zlomoch vyrátal program napätia, ktoré na červenokamennské bradlá 

pôsobili. Následne boli zlomy separované do homogénnych skupín, podľa napäťového 
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režimu, v ktorom vznikali. Týmto sa dalo predpokladať, že červenokamennské bradlá prešli 

viacerými deformačnými režimami a na základe terénnych pozorovaní bola určená časová 

postupnosť tektonických udalostí.

Výsledky

Celé územie okolia Červeného Kameňa prešlo viacerými deformačnými fázami. 

Najstaršia bola transpresia. Táto deformačná udalosť bola sprevádzaná hlavne vznikom 

smerných posunov s prevažujúcou dextrálnou zložkou pohybu pri pôsobení V-Z kompresie. 

Transpresný režim pokračoval aj počas pôsobenia ZSZ-VJV kompresie, okrem smerných 

posunov a poklesov vznikali hlavne prešmyky. Veľký počet prešmykov predznamenáva 

zmenu v tektonickom režime: z transpresného (pri V-Z až ZSZ-VJV kompresii) do 

kompresného pri SZ-JV orientovanej kompresii. Vznikali hlavne SV-JZ prešmyky, naopak 

smerné posuny boli zaznamenané okrajovo. Opätovná zmena režimu nastala pri pôsobení 

mladšej SSV-JJZ kompresie a na ňu kolmej extenzie. Dôkazom sú prevažne sinistrálne 

smerné posuny a poklesy ako výsledok transtenzného tektonického režimu. Pri poslednom 

zázname transtenzie vznikali naopak hlavne dextrálne smerné posuny pri VSV-ZJZ kompresii 

a poklesy (aj párové poklesové systémy) pri SSZ-JJV extenzii. Posledná fáza v deformačnom 

vývoji je charakteristická vznikom veľkého množstva párových poklesov pri SZ-JV extenzii 

ako prejav extenzného tektonického režimu.

Záver

Bradlá v okolí obce Červený Kameň sú odrazom zložitého tektonického vývoja 

pieninského bradlového pásma charakterizovaného viacerými deformačnými udalosťami. 

Tiež je z paleonapäťovej analýzy zrejmé, že v rámci dnešných koordinát hlavná os kompresie 

rotovala v smere hodinových ručičiek.
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stredoslovenských neovulkanitov
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Úvod a formulácia cieľa

Predmetom práce je mineralogická charakteristika hydratovaných foriem SiO2 (opálov 

a limnokvarcitov) neogénom prostredí stratovulkánu Poľana.

Na Slovensku patria prírodné, hydratované SiO2 látky k málo preštudovaným 

minerálom a horninám. Z esteticko-zberateľského a mineralogického hľadiska boli študované 

a väčšinou opisované najmä opály, pričom menej študované limnokvarcity vystupujú zväčša v 

hojnom zastúpení spolu s opálmi. Miesta výskytu hydratovaných SiO2 látok sa viažu 

prevažne na oblasti stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov. Slovensko bolo 

v minulosti svetovým producentom drahého opálu [2, 3], ktorý je okrem niektorých odrôd 

kremeňa naším jediným drahým kameňom. Viacerí autori [3, 9, 13, 2, 4, 5] sa práve na 

základe tohto zaoberali štúdiom tejto variety opálu, ktorá obyčajne vystupovala vo 

východoslovenských neovulkanitoch. Petrifikovaným drevinám, ktoré taktiež obsahovali opál 

a ich rekryštalizácií sa venoval vo svojej práci [7] a drevné opály z východného okolia 

Banskej Bystrice boli opísané [12]. Vplyvom stratovulkánu Poľana na skameneliny tejto 

oblasti sa zaoberal [8] a v neskoršej práci [1] bol opísaný nový výskyt obyčajného opálu 

a chlóropálu z okolia Prievidze - Cígeľa. Najnovšia práca zameraná na prehľad doterajších 

poznatkov, o vlastnostiach a opise opálov z územia Slovenska a Čiech je od autorov [6]. 

Výskyt rôznych variet opálov z územia Slovenska je uvedený v prácach [10].

Medzi hlavné ciele práce patrí opis hydratovaných foriem SiO2, mineralogická 

identifikácia fáz hydratovaných SiO2 foriem, ich chemické zloženie, prípadne objasnenie 

substitúcií jednotlivých chemických prvkov. Pozorovaním v transmisnom elektrónovom 

mikroskope bližie charakterizovať štruktúrny model  hydratovaných SiO2 foriem a určiť 

množstvo a typ väzieb H2O, ktorá má  významné postavenie v hydratovaných SiO2 formách.
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Materiál a metódy

Metódy výskumu

Skúmaný materiál zo stratovulkánu Poľany sme študovali na lokalitách v katastroch 

nasledujúcich obcí: Povrazník, Ponická Huta, Strelníky, Detva.

V metódach skúmania hydratovaných foriem SiO2 látkok som využila metódy: 

- elektrónová mikroanalýza na štúdium chemického zloženia

- katodoluminscencia na identifikáciu generácií SiO2 minerálov, sledovanie štruktúr 

a prírastkových zón

- prášková röntgenova difrakcia na rozlíšenie typov opálov a identifikáciu minerálnych fáz

Výsledky a diskusia

Na základe štúdia vybraných vzoriek hydratovaných fáz sa nám podarilo pomocou 

WDS analýz identifikovať oxidy vo vzorkách opálov a limnokvarcitov. Zo 63 WDS analýz 

sme získali poznatky o zastúpení rôznych oxidov s výraznou prevahou SiO2 niekedy až do 98 

hm. %. Zvýšená koncentrácia Fe2O3, hlavne v obyčajných opáloch z Povrazníka bola až do 

35,77 hm.%, drevných opáloch Ponickej Huty max. do 13,23 hm.% a tiež v limnokvarcitoch 

max. do 29,69 hm.%. Okrem tohto zastúpenia sa v stopových množstvách vyskytujú oxidy 

hliníka max. 0,12 hm. % v drevných opáloch Ponickej Huty, 0,03 hm. % v obyčajných 

opáloch Povrazníka a max. 0,62 hm.% v limnokvarcitoch. Mierne zvýšené hodnoty MgO boli 

namerané v limnokvarcitoch do 0,19 hm.% a v obyčajných opálov do 0,16 hm. % a MnO do 

0,13 hm. % v limnokvarcitoch. Nakoľko sumy analýz pri hydratovaných fázach nedávajú 

celkovú sumu okolo 100, je pravdepodobné, že z týchto analýz sa dá odčítaním reálne 

nameranej sumy od sto získať približné hm. % vody, ktorá je v opále alebo limnokvarcite 

viazaná. Tento obsah sa pohybuje v intervale 3 - 12 hm. % v drevných opáloch Ponickej Huty, 

3 - 18 hm. % v obyčajných opáloch Povrazníka a 1 - 12 hm. % v limnokvarcitoch. Závislosť 

H2O od pomeru Si, Fe poukazuje na takmer nulové obsahy Fe a obsah H2O sa mení nezávisle 

od chemického zloženia SiO2 látky. 

Hydratované formy SiO2 sme študovali v spätne rozptýlených elektrónoch BSE 

(Obr.1., Obr.3, Obr.4.) a pomocou katódoluminiscencie CL (Obr.2.), ktorá sa neprejavovala 

vo všetkých vzorkách.  V BSE obraze sme získali poznatky o rôznych generáciách opálu ako 

pri obyčajných opáloch z Povrazníka, ktorý vytvára dve generácie. Prvá je v BSE homogénna 

(tmavá) hmota, u ktorej sa z WDS neprejavili zvýšené obsahy Fe oxidu. Druhá generácia 
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vznikla pri kryštalizácii takmer sférických alebo kríčkovitých zhlukov SiO2 gélu (Obr.3, 

Obr.4.). Svetlé zhluky majú z výsledkov WDS zvýšené obsahy Fe. 

Obr. 1: Drevný opal Ponická Huta (BSE) Obr.2:. Drevný opal Ponická Huta (Cl)

Obr.3: Obyčajný opál Povrazník (BSE)
Obr.4: Obyčajný opál Povrazník (BSE)

V drevných opáloch Ponickej Huty sme identifikovali (BSE) tmavú – základnú fázu 

opálu a svetlú fázu opálu (Obr.1.). V svetlej fáze je zreteľne vidieť relikt štruktúry dreva. 

Drevné opály z Povrazníka sú veľmi podobné v BSE obraze opálom Ponickej Huty, avšak 

v CL sa slabo prejavujú len opály Ponickej Huty (Obr.2.).

Rtg. práškové difrakčné analýzy drevného opálu z Ponickej Huty (Obr.5.) a obyčajného opálu 

z Povrazníka (Obr.6.) potvrdili,  že v oboch prípadoch ide o opál-CT, keďže hlavné difrakčné 

maximá sa pohybujú v intervale 4,32 Å – 4,1 Å charakteristické pre opál-CT.
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Obr.5: Rtg. práškový difrakčný záznam drevného opálu z Ponickej Huty

Obr.6: Rtg. práškový difrakčný záznam drevného opálu z Povrazníka

Transmisnou elektrónovou mikroskopiou sme študovali vzorku obyčajného opálu 

z Povrazníka, v ktorej sme identifikovali fázu tridymitu (Obr.7, Obr.8), čo potvrdila aj 

rtg. prášková difrakčná analýza (viď vyššie).

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1154



               

Obr.7., Obr.8: Vertikálne usporiadanie jemnozrnných častíc tridymitu vo vzorke opálu TEM na obr. vľavo, 
SAED záznam polykryštalického tridymitu vo vzorke opálu

Záver

Hydratované SiO2 formy sme študovali elektrónovou mikroanalýzou, na základe ktorej 

sme zistili, že vzorky oboch variet opálov a limnokvarcitov obsahujú zvýšené množstvá 

koncentrácie Fe2O3 oxidu. V spätne rozptýlených elektrónoch BSE a pomocou 

katódoluminiscencie CL sme odlíšili generácie opálu, pričom niektoré vzorky 

katódoluminiscenciu nevykazovali. V drevných opáloch bola dobre viditeľná drevná štruktúra 

zo zachovaním bunkových domén, v ktorej svetlé časti obsahujú zvýšené koncentrácie Fe, 

ktoré vyšli aj z WDS analýz. Štúdium rtg. difrakčných práškových záznamov poskytlo 

kvalitatívnu informáciu o vzorkách, kde opály Ponickej Huty a Povrazníka sú „štruktúrne 

neusporiadaným“ opálom-CT.
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Úvod a formulácia cieľa

Jedným z aktuálnych problémov vo svete je uskladňovanie rádioaktívneho odpadu 

(RAO). Nízko rádioaktívny odpad má relatívne nízku úroveň rádioaktivity a krátky polčas 

rozpadu rádioaktívnych izotopov. Na Slovensku je úložisko nízko rádioaktívneho odpadu 

vybudované v ílovom súvrství v blízkosti jadrovej elektrárne Mochovce. Do súvrstvia je 

osadená „betónová vaňa“ do ktorej sa ukladajú vláknobetónové kontajneri so spevnenou 

formou nízko rádioaktívneho odpadu. Celý komplex úložiska je monitorovaný, aby nedošlo 

k úniku rádionuklidov do životného prostredia.  

Otázkou ostáva ako a kde dlhodobo skladovať vysoko rádioaktívny odpad? Vysoko 

rádioaktívnym odpadom chápeme hlavne vyhorené palivo z jadrových elektrární. Zatiaľ 

najlepším riešením ako skladovať vysoko rádioaktívny odpad (RAO) dlhodobo (niekoľko 

1000 rokov) je jeho hlbinné ukladanie niekoľko 100 m pod povrchom. Hlbinné úložisko RAO 

pozostáva z kovového kanistra s rádioaktívnym odpadom, ktorý je obložený vrstvou 

z bentonitových tvárnic. Tieto komponenty budú uložené vo vhodnom geologickom prostredí 

(granity, íly a iné), niekoľko 100 metrov pod povrchom. Vo viacerých krajinách sú už 

vybudované podzemné výskumné laboratóriá, v ktorých prebiehajú experimenty súvisiace 

s vývojom hlbinných úložísk. Predpokladá sa, že v roku 2017 začne fungovať prvé úložisko 

vysokorádioaktívneho odpadu v Yucca Mountain (USA), vybudované v zeolitových tufoch. 

Väčšina modelov budúceho úložiska RAO uprednostňuje na skladovanie 

rádioaktívneho odpadu kovový alebo oceľový kanister, ktorý bude obložený vrstvou 

bentonitu. Štúdie zaoberajúce sa interakciou kovového železa s ílovými minerálmi, avšak 

poukazujú na destabilizáciu pôvodného ílového materiálu (bentonitu resp. smektitu) 

a následnú kryštalizáciu nových reakčných produktov [1, 2, 3, 4]. Charakter týchto reakčných 
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produktov závisí od experimentálnych podmienok (teplota, východiskový ílový materiál 

a iné). Ak chceme predpovedať vlastnosti ílových bariér z dlhodobého hľadiska, je preto 

nevyhnutné zaoberať sa interakciou medzi ílovými minerálmi (predovšetkým smektitom) 

a železom. Cieľom našej práce je preto štúdium stability smektitu v prítomnosti kovového Fe.  

Materiál a metódy

Ako východiskové materiály sa použili bentonity frakcie < 2 μm: SAz-1 

(montmorillonit, Cheto), STx-1 (montmorillonit, Texas), SCa-3 (montmorillonit, Otay), SWa-

1 (Fe-smektit, Washington), SBCa-1 (beidellit, California), J (montmorillonit, Jelšový Potok), 

L (montmorillonit, Lieskovec). Zmesi smektit/kovové Fe/destilovaná voda = 1,5 g/1,5 g/70 ml 

boli pripravené v anaeróbnom boxe (atmosféra N2). Interakcia bentonitov s kovovým 

práškovým železom (Fe0) sa uskutočnila formou nádobkových experimentov, pri teplote 75 

°C, počas 35 dní v prostredí bez prístupu vzduchu (atmosféra N2).

Po ukončení experimentov sa vzorky zmrazili a neskôr sa postupne analyzovali rtg 

difrakčnou práškovou analýzou, kvantitatívnou rtg difrakčnou analýzou (RockJock), 

infračervenou spektroskopiou, vysokorozlišovacou  transmisnou elektrónovou mikrospiou 

(HRTEM), Bertaut-Warren-Averbach (BWA) technikou, UV-VIS spektroskopiou.  

Výsledky a diskusia

Vo všetkých vzorkách bolo po experimentoch detekované reziduálne kovové Fe0. 

Počas experimentov došlo k vzniku nových minerálov: magnetitu, maghemitu a malého 

množstva 1:1 Fe-fylosilikátu (berthierinu). Intenzita všetkých rtg difrakčných reflexov 

smektitu sa znížila. Kvantitatívna rtg analýza (RockJock) preukázala, že počas interakcie 

bentonitov s kovovým Fe, dochádza ku konzumácii kovového Fe a následne vzniká magnetit, 

maghemit a berthierin. Čím viac kovového Fe sa skonzumovalo, tým viac magnetitu a 

maghemitu vzniklo. Obsah smektitu po interakcii s kovovým Fe sa znížil vo všetkých 

bentonitoch približne o 10 %.   

Infračervenou spektroskopiou boli detekované zmeny v oblasti deformačných OH 

skupín smektitu (900 – 800 cm-1). Po interakcii bentonitov s kovovým Fe došlo k poklesu 

intenzít OH väzieb v štruktúre smektitu. Tieto spektrálne zmeny súvisia s dehydroxyláciou 

deformačných OH skupín a zmenami v spájaní tetraedrickej a oktaedrickej siete smektitu. 

Počas týchto štruktúrnych zmien v smektite, dochádza k uvoľňovaniu katiónov z centrálnych 

oktaedrických pozícií. Výsledkom je zánik väzieb v oktaedrickej siete, čiže deštrukcia 
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štruktúry smektitu. Najväčšie zmeny po interakcii s kovovým Fe nastali v bentonite SWa-1 

(Washington).

BWA technika preukázala znižovanie hrúbky kryštálov smektitu po interakcii 

s kovovým Fe. Rovnaký výsledok potvrdila aj vysokorozlišovacia elektrónová mikroskopia 

(HRTEM). To indikuje rozpad smektitových kryštálov po interakcii s kovovým Fe. Rozpad 

kryštálov môže súvisieť práve s oslabením a zánikom jednolitvých väzieb v štruktúre 

smektitu.

Na stanovenie hustoty náboja u smektitov pred a po experimente, sa použila UV-VIS 

spektroskopia suspenzií bentonitov s metylénovou modrou. Počas experimentu došlo 

k poklesu vrstvového náboja u všetkých smektitov. Pokles náboja pravdepodobne súvisí zo 

štruktúrnymi zmenami, uvoľňovaním oktaedrických katiónov. 

Záver

Výsledky rtg difrakčnej analýzy naznačujú, že po interakcii bentonitov s kovovým Fe, 

dochádza ku konzumácii (oxidácii) kovového Fe. Jeho oxidáciou vzniká magnetit 

a maghemit. Počas interakcie bentonitov s kovovým Fe, dochádza k čiastočnej deštrukcii 

štruktúry smektitu, ktorá je sprevádzaná uvoľňovaním oktaedrických katiónov a znižovaním 

hrúbky smektitových kryštálov. Smektit je však po experimente stále prítomný vo vzorke, 

jeho množstvo vplyvom interakcie s kovovým Fe, sa znížilo o ~ 10 %. Najväčšie zmeny po 

interakcii s kovovým Fe, sa pozorovali v bentonite SWa-1 (Fe-smektit, Washington). To 

indikuje, že smektity s vyšším obsahom Fe v štruktúre, sú najmenej stabilné po interakcii 

s kovovým Fe. Pri budovaní úložísk RAO, na kontakte oceľového kanistra s bentonitovou 

vrstvou, by sa preto mali použiť smektity bez štruktúrneho Fe.       
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Úvod a formulácia cieľa

Ťažba Sb-rúd  na lokalite Medzibrod v minulosti  priniesla environmentálne zásahy 

do krajiny a do zložiek životného prostredia. Najviac postihnutými zložkami sú pôda, 

povrchová a hlavne podzemná voda. 

Zdrojom primárnej a sekundárnej kontaminácie sú  východy žíl a žilníkov na povrch, 

ktoré predstavujú primárny zdroj Sb, Pb, Zn, As, Cu, Bi, W, Ag, Hg, Mo [6]. Metamorfity 

s vysokým podielom ílovitej zložky a grafitickej substancie sú relatívne vyššie 

kontaminované As, W, Sb, Bi, Ag [6]. Obsahy kovov nachádzajúcich sa v haldovom  

materiály a v telese odkaliska dali podnet k štúdiu potenciálnych zásob[1]. Z hľadiska 

environmentálnej geológie môžeme tieto údaje využiť pre štúdium potenciálnych  

kontaminantov. Kovy obohacujú pôdny profil, dostávajú sa do povrchových aj podzemných 

vôd. 

Oxyhydroxidy Fe vznikajú najmä v tesnom okolí baní a odkalísk, ale v suspendovanej 

forme sa môžu prenášať aj do väčšej vzdialenosti. Tak sa dostávajú do riečnych sedimentov, 

kde sa môže redukovať Fe a čiastočne mobilizovať zachytené prvky , napr. As, často ako 

výsledok miešania s organickými látkami [2]. Na Slovensku sa problematikou migrácie 

toxického antimónu v oblasti opustených Sb baní zaoberali v oblasti Malých Karpát, kde 

zistili väzbu As a Sb na Fe okre [8].

Hlavným cieľom práce je zistiť a zhodnotiť hlavné spôsoby distribúcie kontaminácie 

na lokalite Medzibrod.

Vymedzenie územia

Ložisko je situované  asi 4.5 km severne od obce Medzibrod  v doline Močiar [1].Bolo 

objavené v 16. – 17. storočí a dobývané pravdepodobne na zlato. Výskyt Sb-  mineralizácie je 

známy len od roku 1926. V rokoch 1938 – 1944 sa vyťažilo 56 731,9 t Sb rudy s priemerným 

obsahom 2,82% Sb a 4,49 g/t Au. Ložisko vystupuje v komplexe intenzívne 
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metamorfovaných hornín s prevahou drobno páskovaných migmatitov, biotitických 

a kvarcitických rúl postihnutých intenzívnou retrográdnou metamorfózou.. Na ložisku je 

vyvinutý žilný systém smeru SV–JZ a V–Z. Sb–zrudnenie vystupuje v horninách 

„produktívneho pásma“. Produktívne pásmo je reprezentované sericiticko-chloritickými 

stromatitickými „fylonitmi“ oftalmitických migmatitov s polohami tmavých (grafitických) 

bridlíc a metakvarcitov.. Hlavný rudný minerál je antimonit, hojný berthierit, jamesonit 

a pyrit,nerudné minerály sú kremeň, menej karbonáty [7]. Rudné žily vystupujú v 

diaftorizovaných a hydrotermálnych svoroch, rulách, svorových rulách, svorových 

muskovitických rulách, sľudnatých bridliciach, migmatitoch, fylitoch [4]. 

Materiál a metódy

Vysušené vzorky pri laboratórnej teplote cca 22 o C,  boli presitované cez laboratórne 

sito s veľkosťou oka 1mm. Frakcia menšia ako 1mm bola využitá pre stanovovanie pH a 

vodivosti. Bolo odobraných 8 vzoriek stream sedimentov, 5 účelových vzoriek odkaliskového 

materiálu, 2 vzorky pôdy. Stream sedimenty pre sekvenčnú analýzu a vzorky z odkaliska pre 

stanovovanie  neutralizačného potenciálu boli zhomogenizované. Základné charakteristiky 

riečnych sedimentov a pôd ( pH, vodivosť) boli zmerané vo vodných a 1M KCl výluhoch, 

pričom bola použitá metodika používaná pre pôdy a zeminy (meranie v zmesiach 2 diely 

destilovanej vody a 1 diel vzorky, alebo z tzv. pasty [3, 10]. Pre pochopenie fyzikálno-

chemických procesov fixácie, mobility a transportu kovov v geologickom prostredí slúži 3-

kroková sekvenčná analýza, ktorá simuluje prírodné fyzikálno-chemické procesy 

v hypergénnej zóne [9]. Množstvo neutralizačnej bázy, ktorá obsahuje CaCO3 v skúmanom 

materiály sa zisťuje pridaním známeho rozdielu HCl. Ekvivalent CaCO3 vo vzorke je získaný 

určením  množstva nespotrebovanej kyseliny pri titrácii použitím hydroxidu sodného [9].  Na 

vzorkách odkaliskového materiálu bola skúmaná schopnosť materiálu produkovať aciditu, 

aktívnu  tvorbu  kyslosti. Vzorky so sulfidmi sa oxidujú 15 % peroxidom vodíka. Hodnota pH 

zmesi po vychladnutí (kyslé/neutrálne) orientačne ukazuje, či skutočne došlo k okamžitej 

oxidácii sulfidov vo vzorke [5].

Výsledky a diskusia

Stream sedimenty

Vzorky boli systematicky odoberané v doline potoka Močiar postupne v smere toku. 

Hodnoty pH sa pohybovali v rozmedzí od 6,81 do 8,01, avšak hodnota pH sa  smerom dole po 

toku nijako výrazne nezvyšuje ani neznižuje. Výnimkou bola  hodnota pH 6,13 vo vzorke MD 
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– ST-2a. Hodnoty vymeniteľného pH  sa pohybovali v rozmedzí od 6,56 do 7,71. Extrémna  

hodnota pH v 1M KCl bola dokonca 4,52. Pri meraní sa hodnoty pohybovali od 230 do 359 

μS/cm. Najnižšiu hodnotu vykazovala MD – ST-2a s hodnotou vodivosti 41μS/cm a najvyššiu   

MD – ST-2, 624μS/cm, ktorá bola odobraná pred štôlňou Murgaš. Avšak hodnota pH tejto 

vzorky je striktne neutrálna 7,07.

Odkaliskový materiál

Namerané hodnoty pH sa pohybovali od 5,84 do 7,04. Najnižšie hodnoty mal  horizont 

0 -15cm s pH 5,89 a horizont 60 – 75cm s pH 5,84. Najvyššiu hodnotu  mal horizont 30 –

45cm s pH 7,04. Vodivosť vo vzorkách stúpala priamoúmerne s hĺbkou. Najnižšia bola  

v horizonte 0 – 15cm 45 μS/cm, najvyššia v horizonte 60 – 75cm pod povrchom odkaliska 

300 μS/cm. Hodnoty v 1M KCl mali podobné výsledky. Hodnoty pH sa pohybovali od 5,52 

do 6,64. Najnižšia hodnota bola v prvom horizonte 0 – 15cm 5,42. Hodnoty pH do horizontu 

45cm pod povrchom stúpajú, nižšie pod povrchom opäť klesajú až k hodnote 5,52. Avšak 

nameraná vodivosť v 1M KCl nemala priebeh ako pri meraní v roztoku s destilovanou vodou. 

Namerané hodnoty sa pohybovali v rozmedzí 88,3 až 93,4 μS/cm. Najnižšiu hodnotu mal 

horizont 45 – 60 cm s vodivosťou 72,3μS/cm. Do hĺbky 45cm pod povrchom mali hodnoty 

vodivosti stúpajúcu tendenciu avšak od hĺbky 45 – 60 vodivosť klesla na 72,3 μS/cm a opäť 

v poslednom meranom horizonte 60 – 75cm stúpla až k hodnote 93,4 μS/cm.

Obr. 1:Namerané hodnoty pH stream sedimentov - Medzibrod
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Sekvenčná analýza

Vzorky stream sedimentov boli odoberané s teoretickým predpokladom, že 

koncentrácia znečistenia by mala s pribúdajúcou vzdialenosťou od zdroja znečistenia klesať.  

Boli realizované tri výluhy 1g vzorky  najprv s destilovanou vodou, v (0.11 mol.l-1) roztoku 

kyseliny octovej, nakoniec v roztoku s hydroxylamin chloridom. Najnižšiu hodnotu 

vykazovala MD – ST-3 s obsahom Sb 5,10 ppm. Priemerné hodnoty boli od 5,53 do 22 ppm. 

Najväčšie množstvo  uvoľnených prvkov bolo v tretej redukovanej frakcii. Najvyššiu hodnotu 

mala MD – ST–2 s obsahom Sb 80,66ppm. Obsahy arzénu sa bodovo nachádzali v rovnakom 

pomere ako u Sb, avšak hodnoty boli rádovo vyššie. Najnižšiu hodnotu predstavovala MD –

ST-6 s obsahom As 19,13 ppm. Priemerné hodnoty boli najvyššie zo všetkých troch frakcií, 

od 133,06 do 269,33 ppm. Najvyššiu hodnotu mala MD-ST-2 s obsahom As až 8766,66 ppm. 

Obr.2: Uvoľnené množstvá Sb do:1- destilovaná voda, 2: kyselina octová, 3: hydroxylamid chlorid

Neutralizačný potenciál

Pre získanie pH 7 vo vzorke (0 – 15cm) bolo potrebné pridať množstvo 10,80ml 

roztoku NaOH. Pri vzorke (60 – 75cm) bolo potrebné pridať množstvo 11,35ml roztoku 

NaOH pre získanie hodnoty pH 7. Neutralizačný potenciál má hodnotu 72,875 kg CaCO3/t  

materiálu.

Aktívna tvorba kyslosti

Po 2 hodinách varu bolo zistené pH vyššie ako 4,5. Vzorka MD – P1 vykazovala pH 

6,32. 
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Vzorka MD – odk. mala hodnotu pH 6,51. Vzorky nebolo potrebné titrovať, pretože 

skúmaný materiál neprodukoval aciditu.

Záver

Stream sedimenty a pôdy na lokalite Medzibrod majú primárne ovplyvnenie bodovými 

zdrojmi znečistenia – výtoky z opustenej štôlne Murgaš, menej haldy, odkalisko. Stream 

sedimenty nevykazujú ovplyvnenie kyslými banskými vodami, avšak na miestach  kde sa 

dostávajú banské výtoky na povrch možno pozorovať lokálne zníženia pH. Hlavné 

kontaminanty  sú arzén a antimón, ale možno pozorovať taktiež pomerne  vysoké obsahy Mn, 

Al, SO2-
4. Môžeme povedať, že najväčšie množstvo Sb a As sa dokáže viazať na oxidy 

a oxihydroxidy Fe a Mn, kedy sa vo vodnom prostredí mení redox potenciál. Pri získaných  

hodnotách  pH neprichádza k tvorbe kyslosti v pôde ani v odkaliskovom  materiály. 

Stanovená hodnota neutralizačného potenciálu je 72,875 kg CaCO3 /t materiálu. 
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Úvod a formulácia cieľa

Izotopový pomer uhlíka (13C/12C) a kyslíka (18O/16O) v metakarbonátoch je vyjadrený 

δ-notáciou (δ13C, δ18O) ako odchýlka v promile vzhľadom k štandardu. K základným 

medzinárodne používaným štandardom pre vyjadrovanie izotopového pomeru kyslíka 

v karbonátoch patria V-SMOW (Vienna Standard Mean Oceanic Water) a PDB (schránka 

hlavonožca Belemnitella americana z kriedovej formácie PeeDee v Južnej Karolíne, USA), 

ktorý sa používa aj pre izotopové pomery uhlíka. Pri metamorfóze karbonátov unikajú 

prchavé látky (H2O, CO2), pričom  reakciou s týmito zložkami sa mení izotopové zloženie 

uhlíka a kyslíka východiskových karbonátov. Karbonátové horniny ovplyvnené 

nízkoteplotnou metamorfózou majú hodnoty δ13C prakticky nezmenené, hodnoty δ18O sú 

nižšie v porovnaní so sedimentárnymi horninami. Pri vyšších teplotách metamorfózy sa vo 

väčšine prípadov znižujú aj hodnoty δ13C. Negatívna korelácia medzi δ18O a δ13C 

v karbonátoch je sprevádzaná veľkým rozptylom a posunom δ13C k negatívnym hodnotám 

ako dôsledok sekundárnej alterácie nízkoteplotným fluidom s obsahom HCO3
¯. Počas 

metamorfózy prebiehajú dekarbonatizačné reakcie (uvoľňovanie fluíd rozkladom karbonátov), 

pri ktorých uniká CO2 obohatený ťažšími izotopmi C a O [7]. Degazácia (odplyňovanie) CO2 

vedie k frakcionácii medzi CO3
2- a CO2, ktorá ovplyvňuje prográdne metamorfné 

dekarbonatizačné reakcie a hydrotermálne procesy. Podobnosť procesov dokumentuje 

izotopové zloženie C a O z kogenetických metamorfogénnych a hydrotermálnych karbonátov, 

ktoré vykazujú trend pozitívnej korelácie medzi hodnotami δ18O a δ13C.

Cieľom príspevku je charakterizovať izotopové zloženie a rozsah distribúcie 

uhlíka a kyslíka v metakarbonátoch federatskej skupiny južného veporika.
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Vymedzenie územia

Federatská skupina tvorí autochtónny, resp. paraautochtónny obal predalpínskeho 

fundamentu v stredných a južných častiach veporika [2]. Po oboch stranách Dobšinského 

potoka západne od Vyšnej Maše vystupujú svetlé doskovité až masívne kryštalické vápence 

stredného triasu [1]. V stredných častiach karbonátového sledu tuhárskej sukcesie sa 

vyskytujú masívne a lavicovité, ale mezoskopicky penetračne foliované a lineované 

kryštalické vápence. Podľa pozície v slede a analógií s inými oblasťami federatskej skupiny sú 

pravdepodobne vrchnoanisko-ladinského veku. Litostratigraficky sú príbuzné steinalmským, 

wettersteinským a raminským vápencom [2]. V okolí sedla Diel federatská skupina vystupuje 

v zlomovej zóne Plačkovej doliny, ktorá  je situovaná cca 10 km severozápadne od Tisovca. 

Horninový sled je postihnutý niekoľkými na seba naloženými deformačnými štruktúrami [9]. 

Litologickú dominanciu majú tmavé až čierne, laminované vápence (anis), ktoré sa striedajú 

so svetlými, laminovanými vápencami (anis – ladin) a dolomitmi (norik). 

Metodika

Na izotopové celohorninové analýzy bolo vybratých 29 vzoriek metakarbonátov. 

Odber čerstvých, nezvetraných vzoriek bol realizovaný in situ v kameňolomoch pri Tuhári (8 

vzoriek) a Ružinej (2 vzorky). Z odkryvov po obidvoch stranách Dobšinského potoka bolo 

odobratých 14 vzoriek a 5 vzoriek z Plačkovej doliny. Reprezentatívne vzorky boli technicky 

upravené (ručné drvenie, roztieranie v trecej miske, presitovanie a kvartovanie) na analytické 

spracovanie. Z každej vzorky sa použilo 50 mg mramorového prášku so zrnitosťou 0,02 –

0,04 mm, ktoré sa žíhali 30 minút pri 470°C vo vzduchu, čím sa odstránili organické 

kontaminanty. Na meranie izotopového pomeru kyslíka a uhlíka sa využíva CO2. Rozklad 

vzoriek prebiehal metódou uzavretej reakčnej nádoby [11], vo vákuu v koncentrovanej 

kyseline fosforečnej s hustotou 1,88 g/cm3, podľa reakcie: 3CaCO3 + 2H3PO4 = 3CO2 + 3H2O 

+ Ca3(PO4)2. Z rovnice vyplýva, že CO2 obsahuje len 2/3 kyslíka pôvodne viazaného 

v karbonáte. Čistý kalcit sa rozkladá pri teplote 25°C a dolomit pri teplote 95°C. Uvoľnený 

CO2 sa po ukončení reakcie odseparuje od ostatných plynov pomocou série kryogénnych pascí 

a je zatavený v sklenej kapiláre. 

Meranie izotopového zloženia uhlíka a kyslíka z izolovaného CO2 sa realizovalo na 

Oddelení izotopovej geológie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Na 

meranie bol použitý hmotnostný spektrometer Finnigan MAT 250 s reprodukovateľnosťou 

analýz δ13CPDB a δ18OPDB ± 0,02 ‰. 
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Izotopové pomery uhlíka a kyslíka vyjadrené konvenčnou δ-notáciou boli prepočítané 

vo vzťahu k medzinárodným štandardom V-SMOW a V-PDB. Hodnoty δ18OCO2 sú 

korigované na izotopovú frakcionáciu kyslíka medzi CaCO3 a H3PO4 frakcionačným faktorom

α = 1,01025 [5]. Pre karbonáty rozpustné pri vyššej teplote sa frakcionačný faktor vypočíta 

pre danú teplotu z chemického zloženia karbonátu [3, 17].

Výsledky a diskusia

Väčšina odmeraných δ13C hodnôt sa pohybuje v pozitívnych intervaloch, pričom 

výnimku tvoria tri vzorky z Plačkovej doliny, ktoré majú negatívne hodnoty izotopov uhlíka. 

Zmeny izotopového zloženia uhlíka morskej vody sa pripisujú rôznym procesom. Oscilácia 

δ13C v celosvetových karbonátových sekvenciách súvisí s obdobiami tektonickej aktivity 

počas ktorej prísun a výdaj dostupného organického uhlíka sa prejavil zmenami v izotopovom 

zložení uhlíka morskej vody. Hodnoty δ13CPDB sa pohybujú v rozsahu od -3,34 do 2,36 ‰.

Celohorninové δ18O zloženie metakarbonátov závisí od charakteru protolitu, 

dekarbonizačných procesoch a interakcie s fluidami. Všetky odmerané hodnoty δ18OPDB sú 

negatívne, v intervale od -9,39 do -2,63 ‰. Výsledné hodnoty δ18O SMOW odmerané vo 

všetkých vzorkách sa pohybujú nad 20 ‰. V tab. 1 sú uvedené minimálne, maximálne 

a priemerné hodnoty izotopového zloženia uhlíka a kyslíka, ktoré boli odmerané 

hmotnostným spektrometrom. 

Tab. 1: Rozsah hodnôt δ13C a δ18O nameraných vo vzorkách metakarbonátov federatskej skupiny južného 
veporika s porovnaním údajov izotopového zloženia vápencov a dolomitu získaných z vrtu G-37, lokalizovaného 
v oblasti Dobšiná – Hámor [18].

                                                        Izotopové zloženie (‰)

Lokalita                         δ13C PDB                         δ18O PDB                      δ18O SMOW

Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum Priemer Minimum Maximum Priemer

Tuhár 1,24 2,36 1,90 -7,61 -3,37 -4,92 23,02 27,38 25,79

Ružiná 1,47 1,56 1,51 -2,87 -2,63 -2,75 27,91 28,15 28,03

Dolina Dobšinského potoka 0,14 2,32 1,38 -9,39 -6,23 -8,22 21,20 24,44 22,39

Plačková dolina -3,34 0,57 -0,90 -9,04 -6,09 -7,68 21,54 24,58 22,94

Dobšiná - Hámor [18] -5,19 4,05 0,06 -10,01 -6,69 -8,68 20,54 23,97 21,92

Izotopové zloženie uhlíka odmerané v metakarbonátoch korelované s morskými 

karbonátovými sekvenciami, odráža prínos terestrického ľahkého uhlíka, to znamená pozíciu 

sedimentačného bazénu alebo redukčnosť prostredia. Metakarbonáty prejavovali absenciu 

fosílií a ďalších geochronologických indikátorov pre spresnenie ich vekového zaradenia. 

Grafické zobrazenie numerických výsledkov je na obr. 1.  
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Obr. 1: Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka v metakarbonátoch federatskej skupiny južného veporika.

Diagenéza a následná metamorfóza sú považované za potenciálne procesy schopné 

zapríčiniť postsedimentárne alterácie pôvodného izotopového zloženia uhlíka. V karbonátoch 

tieto  procesy prebiehajú v podobe štruktúrnych, minerálnych a geochemických alterácií, ktoré 

sú podporované; (1) prítomnosťou Ca-obohatených minerálov, (2) prítomnosťou 

intergranulárnych fluíd, ktorých izotopové zloženie uhlíka sa odlišuje od karbonátov, (3) 

zastúpením primárnych prvkov v karbonátových štruktúrach, (4) rozsahom interakcií medzi 

vodou a horninou počas precipitácie, sedimentárnych a postsedimentárnych procesov a (5) 

prítomnosťou silikátových minerálov. Silikátové minerály sú v zložení metakarbonátov 

zastúpené sľudami (muskovit, flogopit) a živcami (ortoklas, albit). Ich prítomnosť ovplyvňuje 

tvorbu postsedimentárnych premien, ktorá sa prejavuje ochudobnením hodnôt δ13C a δ18O 

pôvodného izotopového zloženia karbonátov. 

Problematikou izotopového zloženia karbonátových hornín v Západných Karpatoch sa 

zaoberali [8, 10, 14, 16, 18]. Štúdium izotopov uhlíka a kyslíka bolo zamerané na zisťovanie 

paleoteplôt oceánov, rekonštrukciu diagenetických procesov vápencov a na preukázanie 

hydrotermálnej metasomatózy dolomitov. V práci [18] sú publikované aj výsledky 

izotopového zloženia vápencov a dolomitu (tab. 1) z vrtu G-37 (Dobšiná-Hámor), ktorý je 

súčasťou mezozoického komplexu  federatskej skupiny južného veporika. 
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Výskumom stabilných izotopov v mramoroch sa zaoberali [4, 6, 15]. Izotopy δ18O, 

δ13C a 87Sr/86Sr použili [12] na definovanie izotopových rozdielov medzi kalcitovými 

a dolomitovými mramormi. Izotopovú geochémiu stroncia a uhlíka na datovanie sedimentácie 

karbonátov aplikovali [13].

Záver

Distribúcia stabilných izotopov uhlíka a kyslíka bola skúmaná v metakarbonátoch 

z vybraných lokalít obalového mezozoika južného veporika Západných Karpát. Na základe 

prezentovaných výsledkov izotopového zloženia sa potvrdil vznik karbonátov v morskom 

prostredí. Hodnoty δ13C morských sedimentárnych karbonátov sú homogénne, v rozsahu od -1 

do +3 ‰ [7]. Výsledné hodnoty (tab. 1) indikujú zmeny izotopového zloženia karbonátov 

počas metamorfnej rekryštalizácie.  
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Magnetit – ilmenitová geotermometria aplikovaná na gabroidné horniny

Brigitta Snárska
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Úvod a formulácia cieľa

Vďaka spolupráci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a Úradu 

pre minerálne zdroje a ropu v Ulanbaatare (Mongolsko) na projekte zameranom na 

zhodnotenie minerálnych zdrojov prvkov skupiny platiny (PGE) a prvkov vzácnych zemín 

(REE) západného Mongolska bolo možné poskytnúť horninový materiál pre účely ďalšieho 

výskumu. Cieľom tejto práce je využiť súčasné poznatky z oblasti geotermometrie a priblížiť 

tak genézu študovaných hornín. 

Materiál a metódy

Predmetom výskumu sú gabroidné horniny z lokality Must ull v Mongolsku. Táto 

lokalita je situovaná v JZ časti teranu Tarvagatay nuruu. Horninový komplex pozostáva z 

anortozitu, leukogabra, gabra, pyroxenitu a v malej miere aj peridotitu [3]. Primárne horniny  

sú do značnej miery ovplyvnené postmagmatickými udalosťami (retrográdna metamorfóza, 

hydrotermálna premena – sausseritizácia, sericitizácia). Pôvodný pyroxén bol nahradený 

amfibolom (magneziohornblend) a ten zas mladším aktinolitom. Študované horniny zložením 

zodpovedajú amfibolickému gabru.

Základnou metódou na identifikáciu minerálnych fáz, ich vzájomných vzťahov a 

rozsahu premeny horniny bola mikroskopia v polarizovanom prechádzajúcom a odrazenom 

svetle. Vzorky boli pozorované mikroskopom JENAPOL (Katedra mineralógie a petrológie) 

pri 3.2; 10 a 50 násobnom zväčšení a mikroskopom Olympus BX51(Katedra ložiskovej 

geológie) pri 4, 10 a 20 násobnom zväčšení. Ďalej boli vybrané vzorky analyzované 

elektrónovou mikroanalýzou – EMPA (Cameca SX-100, Štátny ústav Dionýza Štúra). 

Prostredníctvom tejto metódy sme získali chemické zloženie hlavných horninotvorných 

minerálov a študovaných oxidických fáz.  
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Hlavnou minerálnou asociáciou gabier je amfibol, plagioklas, ± apatit  a rudná fáza 

(najmä  magnetit a ilmenit). Prítomnosť Fe-Ti oxidov so znakmi odmiešania poskytuje 

možnosť použiť geotermometriu založenú na rozpade tuhého roztoku titanomagnetitu, ktorý 

reprezentujú exsolúcie ilmenitu (FeTiO3 ) v magnetite (Fe2+Fe3+
2O4). Tento požadovaný  typ  

exsolúcií je však v porovnaní magnetitom odmiešaným v ilmenite zastúpený v malej miere.

Výsledky a diskusia

Tvorba exsolúcií je proces prebiehajúci pri ochladzovaní, pri ktorom sa homogénny 

tuhý roztok rozdelí na dve alebo viac odlišných fáz [9]. Nedochádza k zmene chemického 

zloženia, ide o izochemický jav [5]. Podmienkou pre spontánnu exsolúciu je menšia hodnota 

súčtu Gibbsovej voľnej energie odmiešaných fáz (a, b) oproti voľnej energii homogénnej 

fázy(c): Ga + Gb < Gc [15]. V prípade spinelov je proces riadený oxidáciou, a teda dochádza 

k zmene chemického zloženia. Preto termín exsolúcia celkom nevystihuje jeho podstatu. 

Oxidačné textúry (exsolúcie) môžu priblížiť procesy prebiehajúce v chladnúcom horninovom 

systéme. V študovaných vzorkách sú prítomné viaceré typy exsolúcií, dokonca v rámci 

jedného zrna (Obr.2). 

Geotermometria umožňuje na základe chemického zloženia stanoviť teplotu 

reequilibrácie minerálnej asociácie a tiež vypočítať fugacitu kyslíka charakterizujúcu relatívne 

oxidačno – redukčné podmienky prostredia [15]. Hlavným predpokladom je tendencia oxidov  

dosahovať rovnováhu počas chladnutia [11]. Pri stredných teplotách reaguje  Ti-magnetit na 

nerovnovážne podmienky procesom oxyexsolúcie, kedy Fe2TiO4  (ulvöspinel) zložka 

titanomagnetitu oxiduje za tvorby ilmenitu v podobe granúl buď v magnetite, alebo okolo 

neho [8]. Pri nižších teplotách tento proces produkuje lamely ilmenitu (111). Počas chladnutia 

klesá v magnetite množstvo Ti a blíži sa tak k zloženiu čistého koncového člena. Odmiešaný 

ilmenit má v porovnaní s primárnym často vyššie obsahy Mn.

Fe – Ti – O systém (Obr. 1) vyhodnotený v práci [4] bol jeden z prvých, ktorý 

obsahoval kvantitatívne odhady teploty kryštalizácie magmatických hornín. Navrhnutý 

geotermometer bol založený na závislosti chemického zloženia od fugacity kyslíka a teploty a 

stal sa základom pre ďalšie formulácie. V tomto systéme prebiehajú dve základné reakcie:

Fe2+Fe3+
2O4 + FeTiO3  ↔ Fe2TiO4        + Fe2O3

magnetit + ilmenit ↔ ulvöspinel + hematit

a:
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4 Fe2+Fe3+
2O4 + O2 ↔ 6Fe2O3

Prvá reakcia reprezentuje teplotnú výmennú závislosť medzi titanomagnetitovým a 

ulvöspinelovým roztokom, druhá reakcia predstavuje oxidáciu magnetitu na hematit.

Obr.1: TiO2 – FeO – Fe2O3 ternárny systém. FeO-wüstit, Fe2O3- hematit, TiO2 – rutil, Fe2TiO4 – ulvöspinel,
Fe3O4 - magnetit, FeTiO3 – ilmenit. Systém obsahuje tuhé roztoky, ktoré sú vyznačené jednotlivými líniami [15]. 

Na výpočet teploty koexistujúceho magnetitu a ilmenitu boli použité programy ILMAT 

[10] a QUILF [2] (Tab.2), vstupné údaje boli chemické zloženia magnetitu a ilmenitu 

stanovené elektrónovou mikroanalýzou (Tab.1). Geotermometer je teoreticky založený na 

rovniciach uvedených v prácach [1, 12, 13, 14]. Fugacita kyslíka je normalizovaná na FMαQ 

bufer [7] (Tab.3) podľa rovnice:

logƒO2 = -26 455,3/T + 10,344 + 0,092(P-1)/T

kde T je teplota (K) a P tlak (bar).

Obr.2: Exsolúcie ilmenitu v magnetite (TN – M – 13) –  snímky v BSE (spätne rozptýlené elektróny).
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Tab.1: Reprezentatívne analýzy oxidov. Prepočet oxidov je urobený podľa [5].

Tab.2: Teplota vypočítaná prostredníctvom programov ILMAT a QUILF. Použité boli geotermometre podľa 
uvedených autorov.

Tab.3: Vypočítaná fugacita kyslíka podľa uvedených autorov a normalizovaná na FMαQ bufer podľa [7].

TN – M – 13 a TN – M – 13 b TN-M-II
magnetit ilmenit magnetit ilmenit magnetit ilmenit

0,01 0,00 0,00 0,00 0.01 0,01

1,22 47,58 2,46 49,40 0,46 49,79

0,07 0,00 0,01 0,02 0,54 0,06

61,00 4,40 61,60 3,80 63,40 2,60

0,22 0,03 0,43 0,06 0,73 0,11

0,71 0,03 0,13 0,21 0,91 0,31

FeO 30,10 39,90 32,10 40,30 30,40 42,50

MnO 0,04 2,21 0,14 3,39 0,00 0,95

MgO 0,01 0,37 0,00 0,30 0,05 0,75

CaO 0,01 0,03 0,16 0,12 0,00 0,02

total 93,39 94,55 97,03 97,6 96,49 97,1

SiO
2

TiO
2

Al
2
O

3

Fe
2
O

3

Cr
2
O

3

V
2
O

3

ILMAT (LePage, 2003) TN-M-13 a TN-M-13 b TN-M-II
Spencer a Lindsley (1981)

Carmichael (1967) 567 496 499

Anderson (1968) 569 486 489

Lindsley a Spencer (1982) 569 484 487

Stormer (1983) 568 485 489

Andersen a Lindsley (1985)

Anderson (1968) 580 483 488

Lindsley a Spencer (1982) 579 481 485

Stormer (1983) 579 483 487

QUILF (Andersen, 1992)

Sack a Ghiorso (1991) 378 404 288

T ( °C)

P = 5, 7, 10 kbar
TN-M-13 a TN-M-13 b TN-M-II

Spencer a Lindsley (1981)
Carmichael (1967) -0,46 -0,50 -0,95

Anderson (1968) -0,3 -0,67 -1,40

Lindsley a Spencer (1982) -0,38 -0,79 -1,51

Stormer (1983) -0,38 -0,78 -1,50

Andersen a Lindsley (1985)
Anderson (1968) -0,32 -0,42 -1,23

Lindsley a Spencer (1982) -0,36 -0,57 -1,32

Stormer (1983) -0,38 -0,59 -1,30

Sack a Ghiorso (1991) -0,91 -0,32 -0,92

ΔlogƒO
2
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Záver

Teplota, ktorá bola stanovená na základe geotermometrických prepočtov, je relatívne 

nízka. Zachytáva mladšie procesy, nedefinuje priamo podmienky kryštalizácie gabra, avšak 

ponúka možnosť rekonštrukcie postmagmatických udalostí. Výsledné nízke záporné hodnoty 

fugacity kyslíka normalizované na FMαQ  bufer predstavujú redukčný charakter prostredia.
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Úvod a formulácia cieľa

Sedimentácia v sarmate v oblasti moravskej ústrednej priehlbne (MUP) sa 

vyznačuje striedaním období so zvýšeným usadzovaním pelitických alebo piesčitých 

intervalov. Obdobie ich depozície na oboch okrajoch MUP však nie je ekvivalentné. Kým 

napr. v spodnom sarmate je na východnom okraji možné sledovať piesčitejší vývoj, na 

západnom okraji prevláda pelitická sedimentácia. Tento vývoj bol ovplyvnený 

rozdielnymi zdrojovými oblasťami.

Vymedzenie územia

Záujmové územie sa nachádza na Morave v SZ časti viedenskej panvy 

označované ako moravská ústredná priehlbeň (MUP). Štruktúra je vymedzená dvomi 

hlavnými zlomovými systémami. Západnú hranicu predstavuje steinbersko –

schratenberský zlomový systém vymedzujúci vysokú mistelbašskú kryhu a východnú 

hranicu lanžhotsko – hrušecký zlomový systém. Lanžhotsko – hrušecký zlomový systém 

zároveň oddeľuje od seba dve hlavné štruktúry – pokleslú kryhu (MUP) a vysokú kryhu 

(hodonínsko – gbelská hrásť). Výška odskoku nadobúda najmä v južnej časti územia 

rádovo stovky metrov, smerom na S sa výška skoku znižuje a od hlavného zlomu sa 

postupne oddeľuje množstvo odštepných zlomov. Priebeh Lanžhotsko – hrušeckého 

zlomu má vo južnej časti územia generálne JZ – SV smer so sklonom k SZ. Smerom na 

sever sa zlom postupne štiepi na dve vetvy: východná vetva tzv. „Josefovský zlom“ sa 

stáča na smer JZ – SV, západná vetva mení smer na SSZ – JJV a postupne zaniká. 

Neogénnu výplň MUP predstavujú sedimenty miocénu dosahujúce na pokleslej 

kryhe značné hrúbky. Vysoké kryhy sa vyznačujú rádovo menšími hrúbkami sedimentov, 
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čo bolo zapríčinené najmä pôsobením lanžhotsko – hrušeckého a schrattenberského 

zlomového systému.

Metodika

Keďže pri štúdiu charakteru sedimentárnej výplne panví sa v prevažnej miere 

využívajú podpovrchové dáta získané priamo z vrtov (vrtné jadrá, vrtné úlomky, merania 

vo vrte), bola v tejto práci využitá najmä metóda elektrosekvenčnej analýzy bližšie 

opísaná Riderom [1] a korelácia karotážnych kriviek pre potreby sekvenčnej stratigrafie 

podľa Van Wagonera [2].

Elektrokarotážne merania (EK) podávajú detailný vertikálny záznam 

sedimentárneho sledu vo vrte. Cieľom EK analýzy je získanie predstavy o celkovej 

stavbe a fyzikálnych vlastnostiach sedimentárneho prostredia danej oblasti. Štúdium EK 

záznamov a ich podrobná vzájomná korelácia umožňuje vysledovanie laterálnych 

a vertikálnych zmien počas depozície. U nás najčastejšie používané metódy merania sú: 

metóda spontánnej polarizácie (SP), odporová metóda (RAG) a gamma karotáž (GK). 

Sledovaním charakteristických vlastností jednotlivých kriviek a ich vzájomné 

porovnávanie uľahčuje identifikáciu jednotlivých horizontov. 

Pri korelácii je dôležité všímať si náhle a výrazné zmeny na EK zázname, ako 

napr. posun ílovej čiary, zmena generálneho trendu zrnitosti sedimentu, abnormálne 

hodnoty záznamu. Všetky spomenuté prejavy poukazujú na zmenu v sedimentárnom 

zázname, z ktorej ďalej možno uvažovať o zmene charakteru depozičného prostredia. 

V prípade siliciklastického prostredia je postup nasledovný: na začiatku každej 

korelácie je nutné rozdeliť si zvolený sedimentárny stĺpec na menšie úseky. 

Najvhodnejšie je vysledovať hrubšie polohy ílov oddeľujúcich jednotlivé piesčité pakety 

(na SP a GK). Následne sa pristúpi ku korelácii jednotlivých piesčitých obzorov, pričom 

je dôležité všímať si trendy zrnitosti a zároveň brať do úvahy laterálne zmeny počas 

depozície (vyklíňovanie, zlom, prekrytie). K identifikácii vzájomne si zodpovedajúcich 

horizontov často poslúži sledovanie hodnôt a trendov na odporovej krivke. U takto 

skorelovaných piesčitých horizontov možno potom sledovať priestorové zmeny v ich 

hrúbke, čo poslúži k vymapovaniu jednotlivých piesčitých telies. Dôležité je korelovať 
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vrt s každým susedným vrtom vo všetkých smeroch. Tak vznikne hustá sieť korelačných 

schém neodmysliteľná pri tvorbe štruktúrnych a litofaciálnych máp. 

Charakter sedimentov v študovanej oblasti

Na východnom okraji MUP v južnej časti štruktúry Hrušky vystupuje sústava 

meandrujúcich kanálov vyplnených jemnnozrnným pieskom. Tieto kanály sa na báze 

sarmatu zarezávaju do podložných pelitov vrchného bádenu, čo je zjavné aj na 

seizmickom zázname. V priemere dosahujú hrúbky až 40m na báze (12.-14.Sa). Smerom 

do nadložia sa ich hrúbka zmenšuje. Jednotlivé pelitické horizonty oddeľujúce piesčité 

obzory obsahujú hojne zuhoľnatených zvyškov rastlín, čo poukazuje na depozíciu 

v plytkovodnom, anoxickom prostredí. Ďalej sa často vyskytujú zvyšky vápnitých 

schránok, listy, šupiny rýb, vápnité konkrécie. Z hľadiska mikropaleontológie sa často vo 

vrtných jadrách vyskytuje Amonia beccarii, Elphidium, Cardium sp. 

Hlavný smer distribučných kanálov sa tiahne pozdĺž lanžhotsko-hrušeckého 

zlomového systému a približne v centrálnej časti štruktúry Hrušky sa odkláňa smerom na 

SZ (obr.1). Smerom do vyšších polôh sedimentárnej výplne spodného sarmatu je 

pozorovateľný presun kanálovej sedimentácie smerom na V, až na vysokú kryhu 

lanžhotsko-hrušeckého zlomu. Postupne na sever percentuálne zastúpenie piesčitej 

zložky ubúda. 

Obr.1: Seizmický atribút AAA (Average Absolute Amplitude) dokazuje prítomnosť systému 
meandrujúcich distribučných kanálov JJV časti záujmovej oblasti na pokleslej kryhe lanžhotsko-
hrušeckého zlomového systému. 
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Depozícia spodnosarmatských pieskov je ukončená náhlym nástupom ílovej 

sedimentácie približne na úrovni povrchu 8a horizontu (hrušeckého). V sedimentárnom 

zázname od vrtu HR 57 smerom na Josefov opäť postupne pribúda piesčitá zložka, a to 

postupne od 6. až po 3. hrušecký obzor. Na karotážnom zázname sa vyznačuje 

lievikovitým tvarom s nahor hrubnúcim trendom. Na Josefove 6. a 7. piesok tvoria jeden 

komplex. Na základe štúdia SP kriviek je možné predpokladať, že sa piesky vrchného 

sarmatu ukladali v prostredí deltového čela, ktoré progradovalo zo severu smerom na J, 

JZ. 

Na západnom okraji MUP v spodnom sarmate prevláda pelitická sedimentácia, 

ktorá plynule prechádza z vrchného bádenu bez znakov erózie. Zuhoľnatené zvyšky 

rastlín a prítomnosť vápnitých konkrécií často sa vyskytujúcich vo vrtných jadrách 

potvrdzujú depozíciu v plytkovodných podmienkach. Približne na úrovni 8.hrušeckého 

obzoru začína pribúdať piesčitá zložka. Piesky stredného sarmatu smerom na Poddvorov 

nadobúdajú značné hrúbky (P83). Na základe vrtných jadier, v ktorých je viditeľné šikmé 

zvrstvenie s úklonom do 3° a prejavov na karotážach je možné usudzovať 

na sedimentáciu v prostredí delty. Najlepšie tento vývoj dokumentujú vrty P83 a P5. 

Smerom na J k Veľkým Bíloviciam a Moravskému Žižkovu je sledovateľné postupné 

vyklíňovanie pieskov, ktoré pravdepodobne naznačuje na usadzovanie pelitov v prostredí 

prodelty. Karotáže rovnako dokumentujú ubúdanie piesčitej zložky smerom na JZ od

Poddvorova (obr.2). 

V celej študovanej oblasti má záver sarmatskej sedimentácie vo všeobecnosti 

jednotný charakter vyznačujúci sa nahor hrubnúcim trendom zrnitosti. Ku koncu sarmatu 

pravdepodobne v celej oblasti prevládala plytkovodná sedimentácia v distribučných 

kanáloch a interdistribučných oblastiach, ktorá je zreteľná aj zo seizmického záznamu 

dokumentovateľná v celej oblasti centrálnej časti viedenskej panvy. Vyššie spomínaný 

typ depozície je dobre identifikovateľný na úrovni  horizontov 16.Sa a 12.Sa. 
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Obr. 2: Karotážna korelačná schéma A-A´ dokumentujúca vývoj komplexov piesčitých horizontov 
sarmatu v celom študovanom území. 

Záver

Štúdium materiálov preukázalo postupné splytčovanie depozičného prostredia 

počas celého obdobia sarmatu s následným vysladzovaním až po konečný ústup 

morského prostredia zo študovanej oblasti. 
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Úvod a formulácia cieľa

Odkrytá tiažová mapa je dobrým prostriedkom na znázornenie účinkov hustotných 

nehomogenít geologických telies v podloží. Naším cieľom bolo zistenie účinku neogénnej 

výplne viedenskej panvy a jej správneho namodelovania. Namodelovaný účinok výplne sme 

odrátali od úplných Bouguerových anomálií danej časti panvy. Tým sme získali predstavu o

predneogénnom podloží v centrálnej časti viedenskej panvy. Odkrytá tiažová mapa je 

grafickým výstupom náročných matematicko-fyzikálnych operácii. Nedostatočný počet 

karotážnych meraní hustôt nás priviedol k použitiu Gardnerovho vzťahu [4], prerátavajúci 

rýchlosti na hustoty. 

Prepočtami tohto druhu sa zaoberali aj Nafe a Drake [5, 6], výsledkom je tzv. Nafe –

Drakeova krivka, ktorá bola prvý raz spomenutá už v roku 1957 a využil ju vo svojom 

praktickom príklade aj Brocher [3], ale my sme sa rozhodli pre Gardnerov vzťah [4], nakoľko 

ho pre svoje výpočtu využil aj Novák [7] vo svojej práci vzťahujúcej sa k viedenskej panve.

Vymedzenie územia

Viedenská panva je jedným z najznámejších geologických územných celkov, nachádzajúcich 

sa na území strednej Európy. Rozprestiera sa na území Českej republiky (v priestore jej 

moravského regiónu), Slovenskej republiky a Rakúska. Tu sa začínali prvé kroky neogénnej 

biostratigrafie, tektoniky a naftového prieskumu v troch štruktúrnych poschodiach [2].  

Svojou SZ časťou sa rozkladá na území Českej republiky (južná Morava), SV časťou na 

Slovensku (Záhorie) a na JZ v Dolnom Rakúsku. Panva má kosoštvorcový tvar, pretiahnutý

v JZ SV smere, dĺžka okolo 200 km a šírka 55 až 60 km. V najsevernejšom výbežku zasahuje

do hradišťskej priekopy, v najjužnejšom do Wiener Neustädter Becken, na západe k nej patrí

časťou Korneuburg Becken medzi pruhom flyšu a waschberskou zónou. Cez ňu je spojená s 
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karpatskou predhlbňou, a na JV cez Ödenwald a Bruckskú bránu s panónskou panvou

Maďarska a na SV s jej podunajským zálivom na Slovensku [2].  

Neogénna formácia viedenskej panvy zastupuje najvyššie štruktúrne poschodie,

porušené iba zlomovou tektonikou [2].  

Materiál a metódy

Vzhľadom k tomu, že vo viedenskej panve je hustotných meraní vo vrte ako šafránu, museli 

sme si pomôcť meraniami rýchlostí vo vrte, konkrétne check shotmi a ich prepočítavaním 

pomocou Gardnerovho vzťahu [4] na hustoty[A].

Jednotlivé veličiny použité na prepočet rýchlostí pozdĺžnych vĺn zaznamenaných pomocou 

check shotov a ich charakteristiky, sú uvedené v tabuľke.

Tab.1: Modifikovaná tabuľka podľa [3] opisujúca jednotlivé veličiny použité vo vzorcoch

Veličina Charakteristika veličiny
M Modul P-vĺn, pozdĺžnych vĺn
 Objemová hustota

pv Rýchlosť pozdĺžnych vĺn

Prostredníctvom check shotov dokážeme previazať karotážne merania so seizmickými rezmi. 

Pri seizmokarotážnom meraní je geofónom zapusteným do hlbinného vrtu registrovaný čas,  

ktorý priama elastická vlna potrebuje, aby sa zo zdroja vlnenia, ktorým je najčastejšie odpal 

trhaviny v plytkom vrte, dostala práve  k tomuto hlbinnému geofónu [7].   Sú to záznamy 

rýchlostí pozdĺžnej seizmickej vlny vo vrte. Inak povedané, jedná sa o závislosť času na 

vzdialenosti, v našom prípade je možno hĺbku každého vrtu chápať ako vertikálnu 

vzdialenosť. Pomocou check shotov možno vyrátať viacero typov rýchlostí, ktoré nám slúžia 

na prepočet na hustoty.

Zo správy z Geofondu [1] sme získali fyzikálne vlastnosti ako je objemová hustota, 

mineralogická hustota, pórovitosť, rýchlosť šírenia pozdĺžnych elastických vĺn pre tieto vrty: 

Borský Jur 8, 16, 17, 18, 19, Studienka 3, 39, 83, Závod 57, 68, 76, 77, 78, 79, 81, 81A, 84, 

87, 88, 100, Kuklov 3, Gajary 2, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 72, 74, 76, 81, 

82, 86, 88, 100, 103, Suchohrad 30, Senica1, 2, Kúty 8, Láb 115, Lakšárska Nová Ves 7, 

Šaštín 12. Celkovo sa z archívu podarilo získať viac ako 50 check shotov, ktoré boli prerátané 

na zrovnávaciu hladinu +200 m n. m., toto číslo je zrovnávacou hladinou pre viedensku panvu

a s využitím už spomínaného Gardnerovho vzťahu vyrátať hustoty pre každý úsek vrtu zvlášť 

a tým získať podklady na vymodelovanie predneogénneho podložia časti viedenskej panvy.
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Výsledky a diskusia

Pre naše výpočty bola úplná Bouguerová anomália (ÚBA), od ktorej sme odrátali účinok 

sedimentov,  rátaná pre hustotu 2,67 g.cm-3. Mapa je rozdelená do zón orientovaných SSV –

JJZ smerom pozdĺž skúmanej plochy. Na mape ÚBA sa ukazuje zonálny nárast tiažového 

zrýchlenia od západu, kde sa nachádzajú najnižšie hodnoty smerom na východ. V oblasti, kde 

sa nachádzajú Malacky, Záhorská Ves, Studienka, Čáry, Petrova Ves, Kátov sú hodnoty 

tiažového zrýchlenia v rozmedzí -48 až -45 mGal. Najvyššie hodnoty tiažového zrýchlenia sa 

ukazujú vo východnej časti. Tiažové zrýchlenie tu dosahuje maximálne hodnoty v mGal a to 

-20 až -10. Zonálnosť rozdelenia tiažového zrýchlenia týmto spôsobom ako aj narastanie 

hodnôt východným smerom výrazne ovplyvnila prítomnosť jadrového pohoria Malé Karpaty 

s SSV – JJZ orientáciou. Jediná anomália, ktorá je na mapa viditeľná je pozitívna anomália 

kruhového tvaru -42 až -41 mGal, ktorá ohraničuje oblasť Šaštín - Stráže.

Gravitačný účinok modelu neogénnej sedimentárnej výplne centrálnej časti viedenskej 

panvy bol vytvorený s pomocou programového balíka pre výpočet 3D gravitačného účinku 

(Starostenko a Legostaeva 1998). Spomínaný program počíta gravitačný účinok hustotnej 

vrtsvy s ľubovoľnou hornou a dolnou hranicou. V našom prípade hornú hranicu predstavuje 

reliéf viedenskej panvy, dolnou je podložie jej neogénnej výplne, z litologicko 

stratigrafického hľadiska sa jedná o vrchný eger. Pre prácu s 3D programovým balíkom

bolo teda potrebné pripraviť a vhodne upraviť topografickú mapu, mapu predneogénneho 

podložia a mapu úplných Bouguerových anomálií príslušnej oblasti, ktorá bola použitá k

výpočtu odkrytej tiažovej mapy.

Záver

Odkrytá mapa centrálnej časti vznikala netradične, prepočtom rýchlostí na hustoty. 

K tomuto variantu sme museli siahnuť nakoľko je v oblasti viedenskej panvy meraných 

veľmi málo hustotných meraní. Hustoty, ktoré sme mali k dispozícii, konkrétne mineralogické 

alebo objemové, boli získané z prác v  laboratóriu z jadier vrtov. Klasické merania hustôt, 

priamou karotážnou metódou k dispozícii neboli. Hovoríme o hustotnej modifikácii gama –

gama karotáže, akustickej karotáži a neutrónovej karotáži. Pokiaľ boli aj niektoré z týchto 

meraní prevedené, pre bežného študenta PhD. sú takmer nedosiahnuteľné. Kompetentí by si 

mali uvedomiť, že odkrytá tiažová mapa ako výstup z geofyzikálnych výpočtov by sa dala 

veľmi dobre ďalej zúročiť napríklad v ropnej prospekcii, nakoľko v danej lokalite doteraz 

prebiehajú rôzne merania na zistenie nových uhľovodíkových pascí.
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Úvod

Bentonity hrajú dôležitú úlohu v súčasných koncepciách týkajúcich sa podzemných 

úložísk vysoko rádioaktívnych odpadov (RAO) v hlbinných geologických formáciách. 

Prevenciou proti šíreniu rádioaktívnych zložiek  v hlbinnom úložisku RAO má byť 

multibariérový systém, ktorý pozostáva z kovového (oceľového alebo medeného) kontajnera, 

betónovej konštrukcie, zhutneného bentonitu (bentonitové segmenty, pelety a zásyp) a okolitej 

horniny, v ktorej je geologické úložisko vybudované (Obr.1).

Obr. 1: Návrh hlbinného geologického úložiska podľa švédskeho modelu ukladania RAO v granitoch KBS-3V.

V rámci širokého spektra experimentov zameraných na testovanie stability bentonitu,  

resp. jeho hlavnej minerálnej zložky – smektitu, majú špeciálne postavenie experimenty so 

zhutnenými bentonitovými segmentami. Bentonitové segmenty s rôznym pomerom 

minerálnych zložiek, veľkostí a tvarov sa umiestňujú do zariadení, v ktorých sa merajú ich 

fyzikálne vlastnosti. Špecifickým testovaním stability samotnej bariéry zloženej 

z bentonitových segmentov sa vyznačujú „mock-up“ experimenty.

Mock-up je vo všeobecnosti chápaný ako model existujúceho zariadenia alebo 

konštrukcie, väčšinou v upravenej mierke voči skutočnosti, využívaný na vyučovanie, 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1188



testovanie alebo simuláciu nejakého javu. Mock-up testy bentonitu sú laboratórne modely, 

ktoré slúžia na simuláciu fyzikálnych a chemických javov predpokladaných v hlbinnom 

úložisku RAO. Bentonitová bariéra je v experimentálnej nádobe v prvej etape zahrievaná –

simulácia tepla produkovaného rozkladom RAO, a v ďalšej etape sa kombinuje zahrievanie so 

zalievaním bentonitu vodným roztokom – simulácia prieniku podzemnej vody. Zloženie 

vodného roztoku súvisí s predpokladaným horninovým prostredím úložiska. Takmer každému 

experimentu na konkrétnom mieste budúceho úložiska rádioaktívneho odpadu predchádza 

rozsiahle spektrum laboratórnych experimentov a teda aj experimentov mock-up, ktoré 

napomáhajú pochopiť zložité termo-hydro-mechanické procesy prebiehajúce v hĺbkach okolo 

500 m pod povrchom.

Charakteristika experimentu

Opisovaná experimentálna nádoba – mock-up (Obr.2) je umiestnená v laboratóriu 

Katedry ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Slúži na 

simuláciu vertikálneho uloženia kontajnera s RAO v hlbinnom geologickom úložisku. 

Experiment je malý (zjednodušený) model podobných mock-up testov prebiehajúcich vo 

svete, napr. švédsky KBS-3V systém použitý aj v Mock-Up-CZ experimente [1, 2]. Hlavnou 

úlohou experimentu je testovanie minerálnej stability tesniaceho materiálu – bentonitovej 

bariéry v negatívnych podmienkach úložiska (vysoká teplota, agresívny vodný roztok).

Obr. 2: Fotografia základnej zostavy experimentálnej nádoby.

Nádoba pozostáva z valca, podstavca, veka, prítlačného nosníka, a dvoch trapézových 

skrutiek s maticami s rúčkou. Je vyrobená z nerezovej ocele odolnej voči kyselinám. Vnútorný

priemer nádoby je 400 mm a výška 600 mm. Výsledné vnútorné rozmery nádoby sú priamo 

podmienené maximálnou možnou veľkosťou segmentov bariéry, ktorá bola obmedzená 
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kapacitou izostatického lisu, použitého pri ich výrobe. Na nádobe sú navarené nátrubky s 

vnútorným závitom pre tesniace priechodky termočlánkových snímačov teploty, vlhkosti, 

prívodov vody a montáž snímača tlaku. V hornej časti nádoby je umiestnené nerezové 

ohrievacie teleso v tvare valca s priemerom 140 a výškou 200 mm.

V nádobe sú rozmiestnené snímače teploty, relatívnej vlhkosti a tlaku (Obr.3). 

Výstupné napätia z prevodníka tlaku, termočlánkov, a z elektród snímača vlhkosti sú po 

zosilnení a oddelení v nízkošumovom zosilňovači konvertované do digitálnej formy a vyslané 

do PC, kde sú aplikačným programom spracované do podoby príslušných fyzikálnych veličín. 

Ich hodnoty sú číselne aj graficky znázornené v reálnom čase a archivované do DBF súboru 

na pevnom disku. Všetky dáta sú kontinuálne zaznamenávané v minútových intervaloch, 

počas ktorých prebieha plynulá kontrola regulácie teploty výhrevného telesa a výkonu 

ohrievača. Pre názornosť priebehu procesov v čase je spustený záznam dát aj v hodinových 

intervaloch a pre náhle očakávané zmeny (zaliatie experimentu vodou) je dostuný aj diagram 

so sekundovou časomierou.

Obr. 3: Ilustračný prierez nádobou, rozmiestnenie bentonitových segmentov, snímačov teploty (T), tlaku (P), 
vlhkosti (M),  výhrevného telesa (červený obdĺžnik) a zavodňovacieho systému (modré šípky).

Bentonitové segmenty (Obr.4) boli vyrobené izostatickým lisovaním, aby sa znížila 

pravdepodobnosť prednostnej orientácie smektitových častíc. Objemová hmotnosť 

vylisovaných segmentov je 1,8 g/cm3 v suchom stave. Základný materiál všetkých segmentov 

je surový bentonit dodaný firmou Envigeo a.s. mletý na frakciu <250 µm. Spolu bolo 

vyrobených 24 segmentov bariéry a 1 bentonitový valec, ktorý vypĺňa priestor pod výhrevným 

telesom. 16 segmentov a valec je z bentonitu z ložiska Jelšový potok (J), 4 z bentonitu z 

ložiska Lieskovec (L), zvyšné 4 segmenty sú zmesi:
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1. bentonit J s 5% práškového Fe0

2. bentonit J s 5% pyritového koncentrátu
3. bentonit L s 5% práškového Fe0

4. bentonit L s 5% pyritového koncentrátu

Obr. 4: Tvar a uloženie bentonitových segmentov  v nádobe.

Prímes pyritu je simuláciou prítomnosti pyritu v hostiteľskej hornine úložiska – ílovej 

formácii a elementárne Fe simuluje kontakt bentonitu s konštrukčnými prvkami úložiska 

obsahujúcimi Fe.

Všetky segmenty sú v nádobe rozmiestnené strategicky tak, aby jednotlivé zmesi boli 

na priamom kontakte s výhrevným telesom. Ostané bentonitové segmenty sú kombinovane 

uložené od kontaktu až po najvzdialenejšie miesto od výhrevného telesa, aby bola tepelná 

záťaž vystupňovaná. Priestor nad výhrevným telesom a medzi segmentami je vyplnený ručne 

stláčaným bentonitom  J <250 µm.

Voda je do experimentálnej nádoby privádzaná 23 otvormi s priemerom 14 mm. 

Kanister s vodou je umiestnený vo výške 2 metre nad dnom experimentálnej nádoby a voda je 

do nádoby vpúštaná samospádom cez vystužené číre PVC hadice. Chemické zloženie vody je 

vypočítané (hypotetické) pre najpravdepodobnejšie geologické prostredie hlbinného úložiska 

na Slovensku – séčenský šlír (Igor Slaninka, GÚDŠ). Jedná sa o pórovú vodu, ktorá je 

pozostatkom morskej vody a má vysoký obsah solí (najmä NaCl). Séčenský šlír tvorí hlavnú 

masu lučenského súvrstvia (eger).

Experiment bol spustený zahrievaním bentonitu na teplotu 90 °C, o tri mesiace neskôr 

bola teplota na kontakte výhrevného telesa a bentonitu zvýšená na 120 °C. Následne po 

ustálení teploty bolo spustené zalievanie bentonitu vodou. Keďže experiment bol spustený 

ako pilotný projekt, po čase sa objavili nečakané komplikácie s utesnením nádoby, súvisiace 

s vysokou expandabilitou bentonitovej výplne. Problém bol najskôr riešený vonkajšími 

zásahmi, bez priameho vplyvu na priebeh experimentu. Približne po 8 mesiacoch zahrievania 
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a prerušovaného zalievania bentonitovej výplne bol experiment rozobratý, aby sa mohli 

odobrať vzorky a zároveň vyriešiť vzniknuté technické problémy.

Odobrané vzorky budú podrobené štandardným analýzam, aby sa porovnali minerálne 

zmeny materiálu bentonitovej bariéry po experimente v porovnaní s pôvodným materiálom. 

Analýzy budú zamerané najmä na zmeny hlavnej minerálnej zložky – smektitu, jeho 

vlastností, ako je katiónová výmenná kapacita, merný povrch, napúčavosť, hrúbka kryštálov, 

zmena náboja a pod.

Záver

Na základe doteraz získaných poznatkov a skúseností z prevádzky experimentu budú 

doriešené technické otázky súvisiace s jeho ďalšou realizáciou. Zároveň sa upresní miera 

zaťaženia bentonitovej výplne (teplota, zloženie vodného roztoku, časový harmonogram 

experimentu) podľa výsledkov analýz skúmaného materiálu.
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Úvod a formulácia cieľa

Jedným z globálnych faktorov ovplyvňujúcich usadzovanie sedimentov sú zmeny 

morskej hladiny v dôsledku pôsobenia rôznych činiteľov. Tieto zmeny vytvárajú 

charakteristickú sedimentárnu architektúru, ako aj jej prejav v geofyzikálnom zázname 

(reflexná seizmika, karotáže krivky). Štúdiom týchto geofyzikálnych údajov je možné 

vytvoriť obraz vnútornej stavby sedimentárnej sukcesie a definovať v nej sekvenčno–

stratigrafické kľúčové povrchy a systémové sústavy.

Cieľom predkladaného príspevku je zaradenie bádenských sedimentov do 

systémových sústav a ich porovnanie so zaradením uvádzaným vo vyššie citovaných prácach, 

prípadne s niektorou z globálnych referenčných kriviek. V podstate sa pokúšame porovnať, 

resp. overiť sekvenčno-stratigrafické princípy a nami pozorované javy v oblasti, ktorá 

v sledovanom stratigrafickom intervale (báden) predstavovala jednu z tektonicky 

najaktívnejších oblastí viedenskej panvy a porovnať ich s prácami venujúcimi sa touto 

problematikou v celej viedenskej panve, resp. aj v ostatných karpatsko-panónskych panvách.

Materiál a metódy

Viedenská panva je neogénna panva rombického tvaru. Panva je severozápadnou 

časťou vnútrokarpatského panónskeho panvového systému a je situovaná v externej zóne 

Alpínsko – Karpatskej predhlbne. Jej orientácia je JJZ – SSV.  Rozprestiera sa v dĺžke asi 200 

km a dosahuje šírku až 55 km. Jej východnú topografickú hranicu predstavujú Malé Karpaty, 

ďalej Rosaliské, Litavské (Leitha) a Hainburgské vrchy. Hranicu na severovýchode tvorí 

flyšové pásmo, konkrétne je to magurská jednotka. Topografickú hranicu na juhozápade 

tvoria Východné alpy a na severovýchode je to wachsbersko – ždánická zóna.  Panva je 

rozdelená tzv. Spannberským chrbtom na severnú a južnú časť.
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Viedenská panva sa skladá zo systému grábenov a hrastov, prevažne 

severovýchodného smeru, pričom vyzdvihnuté bloky na jej západnom a východnom okraji sú 

oddelené od hlbokých depresií zlomami, ktoré okrem poklesovej charakterizuje aj 

horizontálna zložka pohybu [5]. Neogénna sedimentárna sukcesia dosahuje v centrálnej časti 

panvy hrúbku až 5500 m [4]. Neogénne podložie je dokumentované množstvom vrtov a 

takisto je doložené relatívne hustou sieťou seizmických meraní. Sedimenty spodného až 

stredného miocénu vznikali z väčšej časti v morskom prostredí, sedimenty neskorého 

stredného až vrchného miocénu v brakických podmienkach a najmladšie v podmienkach  

sladkovodných, limnických a fluviálnych [1].

V oblasti karpatsko-panónskych paniev (viedenská, dunajská, východoslovenská 

panva) bolo z hľadiska depozičných prostredí a princípov sekvenčnej stratigrafie 

v miocénnom sedimentárnom zázname vyčlenených 8 regionálnych cyklov zmien morskej 

hladiny 3. rádu. Uvedené rozdelenie neogénnych sedimentov podali napr. [7,1,2], ktorí tieto 

cykly uvádzajú ako tzv. karpatsko-panónske cykly a označujú ich CPC 0 (eger) až CPC 7 

(spodný panón).

Podrobnejší prehľad sekvenčno-stratigrafických cyklov a miocénnych depozičných 

systémov vo viedenskej panve podali autori publikácie [6], ktorí vymedzili 9 miocénnych 

cyklov 3. rádu, označených ako VB 1 (egenburg) až VB 9 (panón). Autori sa v svojej práci 

pokúsili korelovať nimi vymedzené cykly s tzv. globálnou referenčnou krivkou relatívnych 

zmien morskej hladiny [3](sensu Haq et al. 1988).

V našej práci sme princípy sekvenčnej stratigrafie aplikovali v bádenskej časti 

miocénnej sedimentárnej výplne viedenskej panvy v jej moravskej časti. Ide o oblasť 

moravskej ústrednej priehlbne a hodonínsko-gbelskej hráste, ktoré navzájom oddeľuje tzv. 

lanžhotsko-hrušecký zlomový systém [6].

Výsledky a diskusia

V súčasnosti stále prebiehajúca sekvenčno stratigrafická analýza bádenských usadenín 

predbežne ukazuje výraznú diskordanciu medzi sedimentamy cyklov VB4 a VB5 a existenciu 

systémových sústav nízkeho stavu hladiny, transgresívnej sústavy a sústavy vysokého stavu 

hladiny. Počas strednobádenského cyklu je na báze cyklu VB 6 rozonateľná sekvenčná 

hranica na báze nízkeho stavu hladiny. Vo vrchnobádenskom cykle je existencia 

transgresívnej systémovej sústavy identifikovaná na báze retrogradačného parasekvenčného 
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setu. Ten dokumentuje prehlbovanie prostredia. Sústava vysokého stavu hladiny je 

charakterizovaná smerom na východ progradujúcimi deltovými klinoformami.

Záver

Štúdiom geofyzikálnych dát (seizmické rezy, karotážne krivky) bádenských usadenín 

sa dá identifikovať existencia systémových sústav a takisto aj ich použitie pre sekvenčno-

stratigrafickú koreláciu, určenie charakteru depozičných prostredí a v obmedzenom rozsahu aj 

koreláciu s globálnymi cyklami pohybov morskej hladiny. 
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Úvod a formulácia cieľa

V súčasnosti existuje na Slovensku pomerne veľká snaha o kvalitné ekonomické 

hodnotenie ložísk nerastných surovín. Kvalitné ekonomické hodnotenie sa však nezaobíde bez 

dobre vykonaného výpočtu a zhodnotenia zásob na ložisku. Tomuto výpočtu a zhodnoteniu 

zásob by malo predchádzať využitie moderných metód hodnotenia ložiska, ktoré by čo 

najhodnovernejšie znázorňovali situáciu a parametre ložiskového telesa. 

Metódy modelovania ložiskových telies prostredníctvom výpočtovej techniky sa 

v zahraničí využívajú už desaťročia, avšak na Slovensku sa s ich aplikáciou začalo len pred 

nedávnom. 

V procese ťažby na ložisku je potrebné neustále spracovávať a analyzovať geologické 

informácie získané počas ťažobného prieskumu. Táto skutočnosť si aj u nás vynútila postupné 

zavádzanie GIS (geografických informačných systémov) pri hodnotení ložísk, čo má veľký 

význam pri výpočte zásob a ekonomickom hodnotení ložiska.

Medzi prínosy geografického informačného systému patrí napríklad zvýšenie úrovne 

plánovania ťažby, spresnenie vedenia evidencie pohybu zásob, možnosť realizácie 

variantného výpočtu zásob a teda skvalitnenie ekonomického rozhodovania[2].

Cieľom predkladanej štúdie je tvorba modelu štruktúry a kvalitatívnych parametrov 

uhoľného sloja ložiska Štefanov prostredníctvom geografických informačných systémov pre 

potreby následného výpočtu, prehodnotenia zásob a ekonomického hodnotenia ložiska. 

Materiál a metódy

1. Vymedzenie územia
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Ložisko lignitu sa nachádza v katastri obce Štefanov, ktorá sa nachádza v okrese 

Senica, Trnavský kraj. Územie ložiska je súčasťou geomorfologikého celku Chvojnická 

pahorkatina. Samotné ložiskové územie predstavuje mierny až stredne členitý terén 

s prevahou poľnohospodárskej pôdy s ojedinelými stromovými porastami.[1].

Ložisko lignitu Štefanov je situované v severnej časti viedenskej panvy. Samotný 

uhoľný sloj je súčasťou dubnianskeho sloja, veku pont. Geologickú stavbu širšieho okolia 

ložiska tvoria sedimenty v prevažne ílovitom alebo ílovito - piesčitom vývoji, veku vrchný 

sarmat až panón. Celý neogén leží na elevačnej stavbe bradlového pásma[1].

Samotné slojové pásmo dubnianskeho sloja na ložisku tvoria dve lavice lignitu 

a ílovitý preplástok. Jednotlivé lavice lignitu sú modelované samostatne (sloj d1 a d2).

2. Materiál a metódy

Vytvorenie komplexného GIS projektu, v ktorom sú analyzované jednotlivé 

kvalitatívne parametre uhoľného sloja pozostávalo z niekoľkých krokov v rámci metodického 

postupu.

Prvým krokom bol zber dát, ktoré boli potrebné pri nasledujúcej práci a tvoria tzv. 

vstup do projektu GIS. Vstupné dáta pozostávali z mapových podkladov v klasickej 

analógovej podobe (topografické mapy predmetného územia, geologické a tektonické mapy 

samotného ložiska) a z tabuľkových dát (1. priestorové súradnice prieskumných diel (vrtov), 

z ktorých boli odoberané vzorky na kvalitatívnu analýzu; 2. obsah vody, popola, výhrevnosť, 

obsah síry a arzénu u jednotlivých pozitívnych vrtov).

Následným krokom v rámci metodického postupu bolo spracovanie dát. Papierové 

mapy boli skenované a potom digitalizované v programe Microstation. Z tabuľkových dát 

bola vytvorená databáza v programe MS Access.

Záverečným krokom bol proces samotného priestorového modelovania bázy uhoľného 

sloja (d1 a d2) a kvalitatívnych parametrov uhoľného sloja, pričom v rámci projektu GIS boli 

analyzované obsahy arzénu a síry. Ako modelovacie metódy boli zvolené interpolačné metódy 

IDW (inverse distance weighted) a metóda krigingu. Samotný výsledný model priestorovej 

štruktúry a kvalitatívnych parametrov uhoľného sloja bol vytvorený v programe ArcGIS 9.1.

Výsledky a diskusia

V rámci modelovania priestorovej štruktúry ložiskového telesa boli vytvorené 

priestorové modely bázy slojov d1 a d2. Vstup do modelovania tvorili priestorové súradnice 

jednotlivých vrtov (x, y, z) a nadmorské výšky bázy uhoľného sloja ako boli zachytené vo 
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vrtoch. Dáta boli modelované metódou IDW, pričom do výsledného štruktúrneho modelu bol 

zahrnutý aj vplyv tektonickej stavby ložiska.

Obr.1: priestorový model bázy uhoľného sloja d2 so znázornením priebehu tektonických línií na ložisku
            a priebehu jednotlivých vrtov v priestore (metóda modelovania IDW, zahrnutý vplyv tektoniky)

Obr.2: priestorový model bázy uhoľného sloja d1 (metóda modelovania IDW, zahrnutý vplyv tektoniky)

Po vytvorení štruktúrnych modelov bázy slojov d1 a d2 boli analyzované kvalitatívne 

parametre obidvoch slojov (obsahy síry a arzénu) metódami IDW a kriging. Vstupom do 

modelu boli priestorové súradnice vrtov (x, y, z) a obsahy síry a arzénu vo vzorkách 

z jednotlivých vrtov. Pre ilustráciu uvádzam modely obsahov síry a arzénu v sloji d2 

modelované metódou krigingu.
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Obr.3: model obsahu síry v uhoľnom sloji d2 (metóda krigingu)

Obr.4: model obsahu arzénu v uhoľnom sloji d2 (metóda krigingu)

Záver

Používanie geografických informačných systémov čoraz viac preniká aj do oblasti 

ložiskovogeologického prieskumu. Geografické informačné systémy (pri ich správnom 

použití), sú mocným nástrojom v rukách ložiskového geológa a v neposlednom rade 

samotného ťažiara. Ťažiar dokáže, pri využití rôznych dopytov, prostredníctvom 

geografických informačných systémov zobraziť časti ložiska s bohatšími zásobami, prípadne 

kvalitnejšou surovinou a časti ložiska s menej kvalitnou surovinou. Pri ložiskovogeologickom 
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prieskume geografické informačné systémy napomáhajú skvalitneniu výpočtu zásob na 

ložisku a spresňujú následné ekonomické hodnotenie.

Výsledky predkladanej štúdie použitia geografického informačného systému na 

ložisku lignitu Štefanov, ktoré je v súčasnosti neťažené, by mali pomôcť pri ďalšom 

prehodnotení zásob na ložisku a zlepšení následného ekonomického rozhodovania.
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Nové výskyty strontianitu v Slovenskej republike
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Úvod a formulácia cieľa

V Slovenskej republike je strontianit pomerne vzácne sa vyskytujúcim minerálom. 

Doteraz sú na Slovensku známe len tri hodnoverné výskyty strontianitu. V asociácii spolu 

s baritom a karbonátmi bol identifikovaný na antimonitovom ložisku Dúbrava [1]. Známy je 

tiež zo sideritového ložiska v Rudňanoch [2] a z hydrotermálnych Sb-Au žíl v oblasti Nižnej 

a Vyšnej Boce [3]. K sporným a novšie nepotvrdeným výskytom strontianitu patrí výskyt 

strontianitu vo vápencoch v oblasti Párnice [4] a vo vrtoch na lokalite Gemerská Ves [5].

Cieľom tohto príspevku je mineralogická charakterizácia troch nových výskytov strontianitu, 

ktoré boli objavené počas terénnych prác na lokalite Ladce, Valaská Belá a Zázrivá.

Vymedzenie územia

Výskyt strontianitu bol zistený na troch lokalitách: Ladce, Valaská Belá a Zázrivá. Na 

lokalite Ladce bol strontianit zistený v strednej časti kameňolomu Považských cementární, 

ktorý sa nachádza ~ 2 km na V od obce. Strontianit sa vyskytoval v kalcitových žilách, ktoré 

prerážajú sivé slienité až rohovcovité vápence. Výskyt strontianitu pri Valaskej Belej sa 

nachádza v záreze na pravej strane cesty smerom do Ilavy pri osade Kuricovci, ~ 4 km na SSZ 

od obce. Zárez je budovaný sivými a tmavosivými slienitými vápencami, slieňmi a slienitými 

bridlicami mráznického súvrstvia. V Zázrivej bol strontianit zistený v odkryve za domom 

s popisným číslom 314 v miestnej časti Príkra. V tomto odkryve vystupujú tmavé bridličnaté 

sliene s lavicami tmavosivých vápencov v minulosti nazývané ako zázrivské vrstvy [6]. 

  

Materiál a metódy

Z odobratých vzoriek boli vyhotovené nábrusy. Bodové vlnovodisperzné mikroanalýzy 

boli vyhotovené na prístroji Cameca SX100 (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) za 

nasledujúcich podmienok: urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 10 nA, priemer 
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elektrónového lúča 10-15 μm. Pri meraní boli použité nasledovné štandardy a ich spektrálne 

čiary: wollastonit (Ca Kα), faylit (Fe Kα), rodonit (Mn Kα), MgO (Mg Kα), forsterit (Mg Kα), 

SrTiO3 (Sr Kβ) a barit (Ba Kβ).

RTG práškové údaje strontianitu boli získané na prístroji Bruker D8 Advance (laboratórium 

RTG difrakcie SOLIPHA, PriF UK) za týchto podmienok: anóda/filter Cu/Ni, napätie 40 kV, 

prúd 40 mA, krok 0,01° 2Θ, čas 1 s/krok, rozsah merania 4 - 94°. 

Výsledky

Na lokalite Ladce sa strontianit vyskytuje v dutinách kalcitových žíl, ktorých 

maximálna zistená mocnosť je 10 cm. Vytvára agregáty zložené z bielych ihlicovitých 

kryštálov s max. veľkosťou 4 mm. Spolu so strontianitom sa vyskytuje aj pyrit a barit. 

Prítomnosť strontianitu bola potvrdená práškovou RTG difrakciou a EDS analýzou.

V záreze cesty pri Valaskej Belej je strontianit viazaný na drúzové dutiny 

v kalcitových žilách, ktoré sú kolmé na vrstevnatosť vápencov a slienitých bridlíc. Maximálna 

mocnosť kalcitových žíl so strontianitom je 3 cm. Strontianit sa vyskytuje v podobe 

radiálnych agregátov bielej farby zložených s jednotlivých ihlicovitých kryštálov (Obr.1). 

Maximálna veľkosť týchto agregátov je 12 mm. 

Obr.1: Radiálne agregáty strontianitu v dutine kalcitovej žilky. Veľkosť výrezu je 30 mm. Foto M. Števko.

V asociácii so strontianitom a kalcitom sa vyskytuje tiež dolomit, barit a prechodná 

fáza medzi baritom a celestínom. Strontianit  má zvýšené obsahy Ca (do 8,31 hm. % CaO). 

Priemerný kryštalochemický vzorec strontianitu je (Sr0,83Ca0,17)CO3. Elektrónové 

mikroanalýzy strontianitu z Valaskej Belej sa nachádzajú v tab. 1. Prítomnosť strontianitu 

bola potvrdená aj pomocou práškovej RTG difrakcie.  
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Tab.1: Vlnovodisperzné mikronanalýzy strontianitu z Valaskej Belej (prepočítané na mol. CO3).
anal. č. MgCO3 CaCO3 MnCO3 FeCO3 SrCO3 BaCO3 Suma

1 0,00 14,12 0,00 0,03 84,94 0,12 99,20
2 0,00 14,84 0,00 0,01 84,15 0,08 99,07
3 0,00 14,16 0,00 0,08 84,57 0,04 98,86
4 0,00 14,49 0,02 0,05 84,29 0,24 99,09
5 0,01 10,17 0,02 0,02 89,36 0,08 99,66
6 0,01 10,20 0,00 0,00 88,89 0,08 99,18
7 0,00 5,72 0,02 0,06 93,24 0,00 99,04
8 0,00 13,34 0,00 0,03 86,88 0,11 100,36

V Zázrivej strontianit vytvára sférické agregáty s max. veľkosťou 12 mm (Obr.2) 

zložené z bielych kopijovitých kryštálov, pričom miestami sú agregáty sfarbené prímesou 

asfaltu do čierna. Podobne ako na ostatných študovaných lokalitách je strontianit viazaný na 

dutiny a pukliny v kalcitových žilkách s max. mocnosťou 2 cm. 

Obr.2: Sférické agregáty kryštálov strontianitu narastené na kalcite sfarbenom asfaltom. Veľkosť výrezu je 25 
mm. Foto M. Števko.

V dutinách sa spolu s kalcitom a strontianitom vyskytuje tiež kremeň var. 

marmarošský diamant a amorfné agregáty asfaltu. Chemické zloženie strontianitu je 

charakteristické zvýšenými obsahmi Ca (do 10,65 hm. % CaO) a priemerný kryštalochemický 

vzorec je (Sr0,78Ca0,22)CO3. Elektrónové mikroanalýzy zázrivského strontianitu sú v tab. 2. 

Tab.2: Vlnovodisperzné mikroanalýzy strontianitu zo Zázrivej (hm. %), CO2 bolo dopočítané na základe 

stechiometrie na ideálny vzorec.

anal. č. MgO FeO MnO CaO SrO CO2 Suma
1 0,00 0,00 0,03 7,17 60,99 31,55 99,74
2 0,00 0,01 0,01 7,56 61,37 32,02 100,97
3 0,02 0,00 0,03 8,20 60,10 32,01 100,36
4 0,00 0,02 0,03 8,47 59,88 32,11 100,51
5 0,00 0,00 0,01 10,39 56,82 32,30 99,52
6 0,00 0,00 0,06 10,58 56,96 32,54 100,14
7 0,01 0,00 0,01 10,65 56,54 32,40 99,61
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Diskusia a záver

V rámci mineralogického štúdia boli objavené tri nové výskyty strontianitu 

v Slovenskej republike na lokalitách Ladce, Valaská Belá a Zázrivá. Na všetkých lokalitách sa 

strontianit vyskytuje v dutinách kalcitových žíl a paragenéza nasvedčuje, že strontianit vznikal 

z nízkotermálnych roztokov, ktoré boli najpravdepodobnejšie derivované priamo z okolitých 

vápencov. Chemické zloženie strontianitu je charakteristické zvýšenými obsahmi Ca. 
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Úvod a formulácia cieľa

Zmeny v zložení vrchnotriasových suchozemských megafaun sa v minulosti 

vysvetľovali rôznymi hypotézami. Podľa modelu kompetície [3] dinosaury vďaka 

fyziologickým výhodám akými sú napr. endotermia a adaptácie v telesnej stavbe (vzpriamené 

končatiny) v konkurenčnom boji postupne vytlačili ostatné suchozemské stavovce. Podľa 

modelu oportunizmu [5, 6] dinosaury obsadili voľný ekologický priestor po vymretí predtým 

dominantných foriem. Stalo sa tak, hovorí druhý model, vo dvoch vlnách, najprv po vymretí 

veľkých bylinožravcov na hranici karn/norik a v následnosti po vymretí veľkých karnivorov 

na úplnom konci triasu. 

Nedávno publikované štúdie [9, 10] označili oba modely za príliš zjednodušené.  

Porovnávaním diverzity (stupeň fylogenetického členenia) a disparity (rozmanitosť telesnej 

stavby) dinosaurov a ich hlavných konkurentov v priebehu noriku a rétu – krurotarzianov 

ukázali, že disparita dinosaurov bola v tomto období podstatne nižšia ako disparita 

krurotarzianov. Navyše výrazná zmena disparity nenastala u dinosaurov začiatkom jury, po

vymretí väčšiny bazálnych krurotarzianov, ako by sa dalo predpokladať, ale milióny rokov 

predtým, na hranici karn/norik. Začiatok jury u dinosaurov sprevádzal jedine nárast diverzity. 

Výsledky štúdií podľa autorov ukazujú, že dinosaury jednoducho profitovali z dvoch 

hromadných vymieraní (karn/norik a trias/jura), ktoré vyhubili ich konkurentov, a zo šťastia.

Vzhľadom na nezohľadnenie faunisického zloženia v prácach [9, 10] a niektoré vágne 

termíny („fauna dinosaurov“, „fauna nedinosaurov“) používané v pokuse o interpretáciu v 

tejto problematiky v širších paleoekologických vzťahoch v práci Valenta [28], je cieľom tejto 

práce: 1. zhodnotiť kvantitatívne výsledky prác Brussate et al. [9, 10] v paleoekologickom 

rámci; 2. na základe nedávneho spresneného datovania jednotlivých spoločenstiev definovať 

základné vrchnotriasové terestrické megafauny, pôvodne zavedené do literatúry pred 

niekoľkými dekádami; 3. pokúsiť sa odhadnúť ich vzájomné interakcie a 3. uviesť 

predpokladané príčiny prežitia ich konkrétnych zložiek. 
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Kontext kvantitatívnych výsledkov Brussate et. al

Základným problémom pri interpretovaní výsledkov analýz disparity a diverzity v 

prácach Brussate et al. [9, 10] sú niektoré predpokladané vzájomné vzťahy medi dinosaurami 

a krurotarzianmi. Autori vzhľadom na niektoré podobnosti telesných stavebných plánov 

považujú dinosaury a krurotarziany za kompetítory obsadzujúce rovnaké ekologické niky a 

žijúce 30 miliónov rokov bok po boku. To, tvrdia, je jasným dôkazom proti prítomnosti 

akýchkoľvek zvýhodňujúcich adaptácií u dinosaurov, ktoré by im zabezpečili prežitie. 

Poukazujú ďalej, že vymieranie druhov vo väčšine masových vymieraní je viac náhodné ako 

ekologicky selektívne. 

Na jednej strane, ako je bližšie vylíčené nižšie, ak dinosaury v skutku zdieľali s 

krurotarzianmi rovnaké alebo podobné ekologické niky, zastávali ich v rôznych biotopoch, a 

teda aj v rôznych spoločenstvách. Na strane druhej, autormi uprednostňovaný faktor náhody 

je len ťažko predstaviteľný v prípade  prežitia všetkých významných skupín (Coelophysoidea, 

formy blízke báze Genasauria, Heterodontosauridae, Sauropoda, Prosauropoda) a všetkých 

piatich ekotypov (malé rýchle karnivory, veľké karnivory, rýchle dvojnohé herbivory, veľké 

herbivory) dinosaurov. Ak by o prežití vrchnotriasových archosaurov rozhodovala naozaj iba 

náhoda, je veľmi nepravdepodobné, aby jedna evolučná vetva prežila bez výraznejších strát a 

druhá utrpela dramatické straty, zahŕňajúce všetky ekologické ekvivalenty prvej vetvy.

Ďalším problémom je akceptovanie „masového“ statusu vymieraní na rozhraní karnu a 

noriku resp. triasu a jury. V druhom prípade viacerí autori spochybnili katastrofické 

vymieranie na hranici T/J ako také [14, 19, 27] .  V prípade vymierania terestrických 

organizmov na hranici karn/norik sa v literatúre spomínajú ako jej hlavné obete dicynodonty, 

rynchosaury a veľké traversodontidy [7]. Dicynodonty sú doložené z neskorého noriku alebo 

rétu z Poľska [13], rynchosaury sa z fosílnych spoločenstiev ešte pred začiatkom neskorého 

karnu, tak ako tretie menované, a v doložených formáciách z neskorého karnu (nálezisko v 

Krasiejówe, severoamerické súvrstvia) nie sú prítomné. 

Fauny a ich interakcie

Pri pozornom pohľade na vrchnotriasové terestrické spoločenstvá organizmov je 

možné rozlíšiť medzi troma základnými typmi faun, ktoré môžeme pomenovať na základe 

dominujúcich herbivorov: fauna skorého a stredného karnu, čiže fauna rynchosaurov a 

traversodontov, ďalej fauna sauropodomorfov („dinosauria fauna“) a fauna aetosaurov 

(„nedinosauria“ fauna). Na rozdiel od predchádzajúceho delenia faun na suchozemské 

faunachrony stavovcov, alebo na „impériá“, dole uvedené delenie nezahrňuje obojživelné 

živočíchy (fytosaury a metoposaury), aby sa zvýraznili suchozemské črty faun.
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Globálna megafauna skorého a stredného karnu je typická dominanciou 

nízkospásajúcich rynchosaurov, traversodontidov, rauisuchianmi ako hlavnými veľkými, a 

spolu s teropódmi ako hlavnými stredne veľkými karnivormi. V menšom počte sa vyskytujú 

veľké dicynodonty, miestami aetosaury a malé až stredne veľké sauropodomorfy. Tento typ 

fauny zodpovedá ischigualastskému fanachronu stavovcov [18], impériu 

rynchosaurov/traversodontov podľa Zwiskieho [31] a impériu 

rynchosaurov/diademodontoidov podľa Bentona [5]. 

Fauna aetosaurov neskorého karnu až noriku pozostáva z nízkospásajúcich aetosaurov, 

veľkých rauisuchianov ako hlavných veľkých karnivorov a teropódov ako hlavných malých a 

stredne veľkých dravcov. Vzácnou zložkou tejto fauny boli aj bazálne dinosauromorfy.  

Zodpovedá suchozemským zástupcom oboch faunachronov stavovcov, ktoré vytýčil Lucas 

[20] pre Severnú Ameriku, a čiastočne impériu metoposaurov/fytosaurov podľa Bentona [5]. 

Známa je od neskorého karnu z USA [20] a Európy [12] , kde sa vytráca v strednom noriku. 

V réte ju nachádzame už len na východe USA [21].  Nie je známa z Gondwany, 

Fauna bazálnych sauropodomorfov je typická dominanciou bazálnych sauropodov a 

prosauropodov medzi herbivormi a celofyzoidov ako hlavných malých až veľkých dravcov. 

Zvyčajne je  asociovaná s veľkými dicynodontmi. Zodpovedá triasovej časti impéria 

prosauropodov podľa Bentona [5] a impériu plateosaurov/melanorosaurov podľa Andersona 

a Cruikshanku [1]. Známa je od neskorého karnu – najprv z Južnej Ameriky [23, 26] 

a neskorého karnu alebo noriku Afriky [2], od stredného noriku z Európy [30] a od rétu zo 

západu USA [22].

Vo všeobecnosti nachádzame faunu aetosaurov v nižších a faunu sauropodomorfov vo  

vyšších zemepisných šírkach. Zdá sa ale, že si napriek tomu boli geograficky blízke. Nález 

pozostatkov veľkého (v dospelosti 6 – 7 m dlhého) teropóda rodu Gojirasaurus v 

sedimentoch stredného noriku [11] v Novom Mexiku bez zodpovedajúcich stôp „Eubrontes“ 

v severoamerických formáciách až do rétu [21, 22]  naznačuje mimoriadne ojedinelý výskyt 

podobných foriem vo faune aetosaurov. Keďže veľkosťou podobné dinosaury (Liliensternus) 

predstavovali vo faune sauropodomorfov dominantné dravce, je pravdepodobné, že išlo o 

akéhosi „návštevníka“ z fauny sauropodomorfov. Za ojedinelých návštevníkov zrejme 

môžeme považovať aj pôvodcov vzácnych stôp sauropodomorfov v redondskom súvrství bez 

ich kosterných pozostatkov z tejto, hoci sú v prípade tohto súvrstvia hojne zachované ako 

ichnofosílie, tak aj kostrové pozostatky [16]. Sauropodomorfy sa teda tu, a ako ukazuje 

fosílny a ichnofosílny záznam, ani v iných severoamerických formáciách, nevyskytovali, hoci 

v rovnako starých súvrstviach z Nemecka boli dominantnými herbivormi [5] .

Miestami sa fauna aetosaurov resp. rynchosaurov a traversodontov prekrývala 
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s faunov sauropodomorfov – napr. v strednom noriku v Nemecku [24] alebo Grónsku [18]. 

Význam podobných prekryvov mohol vyvolávať medzi spoločenstvami nepriame interakcie 

[28], ktorých výsledky zatiaľ len ťažko odhadnúť. 

Dôvody prežitia dinosaurov

Brussate et al. [9, 10] argumentujú, že dinosaury ani po vymretí fauny nedinosaurov a 

začiatku hegemónie nevyvinuli oproti noriku výraznejšie morfologické adaptácie. Naznačuje 

to, že všetky potrebné adaptácie na obývanie vyprázdnených ekosystémov u dinosaurov už 

museli byť dopredu vyvinuté.

Kubo a Benton [17] ukázali, že výhodou dinosaurov neboli vzpriamené končatiny, 

keďže ich nachádzame aj u zástupcov skupiny Crurotarsi, kým endotermia podľa Bentona [3]  

nie je u triasových dinososaurov spoľahlivo doložiteľná. Navyše je kvôli so sebou nesúcim 

vzrastaním potravinovej náročnosti v podmienkach s nedostatkom potravy skôr nevýhodou 

ako výhodou. Svojho času Benton [4] dokonca argumentoval, že práve opak endotermie, 

ektotermia, mala byť kľúčom k úspechu dinosaurov. Brussate et al. [9, 10] vysvetľujú prežitie 

dinosaurov na úkor  väčšiny krurotarzianov ako náhodu. Ako bolo vysvetlené, v rozmere 

paleoekologického rámca, kam siaha aplikovanie zmienenej hypotézy, je čosi podobné 

nemysliteľné. Čo teda zapríčinilo prežitie dinosaurov?

Rozdiely medzi dinosaurami a nedinosaurami a ich širšie aplikácie sú jediným 

možným vysvetlením. Nachádzame hneď niekoľko možných kandidátov: 1. Respiračný 

systém dinosaurov. Nedávne nálezy ukazujú, že dinosaurí dýchací systém bol už u tak 

primitívnych foriem ako Thecodontosaurus a Coelophysis [29] do značnej miery podobný 

dýchaciemu systému vtákov, kde dôležitú úlohu zohrávajú tzv. pľúcne vaky. Slúžiť mohli na 

viacero účelov [25] akými boli napríklad zefektívňovanie dýchania a dokonca aj zvyšovanie 

manévrovacej schopnosti vďaka znižovaniu ťažiska a zbavovania sa prebytočného tepla 

zväčšením plochy, z ktorej telo vyžaruje teplo. Pri rýchlom pohybe tak aj veľkým dinosaurom 

hrozilo menšie riziko prehriatia. 2. Dinosaury mali v pomere k telu dlhšie končatiny, čo 

umožňovalo oproti konkurenčným krurotarzianom rýchlejší pohyb. 3. Niektoré veľké 

sauropódomorfy boli dvojnohé [8]. Bipedalita pre nich predstavovala úsporu energie pri 

pohybe. 4. Veľmi skoro, už v karne, dosiahli dinosaury veľkých rozmerov [23, 26]. Pre 

sauropódomorfy to znamenalo zväčšenie vertikálneho rozsahu dostupnej potravy a predĺženie 

tráviacej sústavy, a teda aj efektívnosti trávenia stravy. 

Pľúcne vaky sú, zhodou okolností, doložené práve u sauropodomorfov a teropódov, 

teda vo vývojových vetvách dinosaurov, ktoré boli v triase rozšírené a ekologicky významné. 

Vtákopanvé dinosaury, ktoré toto ústrojenstvo pravdepodobne nemali, sa počtom rodov 
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diverzifikovali až v jure, po vymretí aetosaurov. Naznačuje to, že práve pľúcne vaky mohli 

predstavovať dôležitú adaptáciu. 

Tafonomické analýzy naznačujú, že oproti konkurenčným archosaurom dinosaury 

preferovali arídnejšie biotopy [15]. Keďže s výnimkou karnu bolo vrchnotriasové podnebie 

typické zvyšovaním aridity [5], rozširovalo sa aj územie dominované dinosaurami. K výmene 

faun mohli prispieť aj nepriame interakcie amenzalizmu medzi spoločenstvami dinosaurov a 

nedinosaurov [28]. Na úplnom konci triasu sa obeťou údajného masového vymierania na 

hranici trias/jura stali len posledné zvyšky fauny aetosaurov v geograficky málo rozľahlých 

miernejších alebo vlhkejších  regiónoch rovníka, resp. južného pólu. 

Záver

Dinosaury sa v neskorom triase vyskytovali zvyčajne v samostatných faunách  a to 

v suchších biotopoch ako fauny nedinosaurov. Prežitie v náročnejších podmienkach 

dinosaurom zabezpečila jedna alebo viacero z ich anatomicko-fyziologických výhod. Vďaka 

nim postupne nahradzovali spoločenstvá nedinosaurov nie kvôli masovým vymieraniam, ale 

kvôli postupným zmenám prírodných podmienok, ktoré mohli byť podporené nepriamymi 

interakciami medzi faunami. 
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Úvod a formulácia cieľa

Pelagické sedimenty majú všeobecne nízke akumulačné rýchlosti sedimentu, 

poväčšine sú menšie ako ~5 – 10 cm za tisíc rokov, a okrem toho sú pre ne charakteristické 

nízke obsahy organickej hmoty. Tvoria až ~80% všetkých morských sedimentov, no napriek 

tomu sú dodávateľom len malého zlomku celkovej organickej hmoty, ktorá je buď 

remineralizovaná alebo uchovaná vo všetkých morských sedimentoch. Avšak pelagické 

sedimenty sú hlavnými dejiskami pre depozíciu a diagenézu biogénneho opálu a uhličitanu 

vápenatého. Navyše cyklus stopových kovov v hlbokomorských sedimentoch môže hrať 

významnú úlohu pri tvorbe feromangánových konkrécií, ktoré možno bežne nájsť v mnohých 

z týchto sedimentov.

Hlavným dôvodom, prečo geochemici skúmajú pochovanie biogénnych agregátov 

SiO2 v oceánoch, je, že toto pochovanie vyrovnáva prísun rozpustených silikátov do oceánu, 

pričom tento prísun vyplýva zo zvetrávacích reakcií kontinentálnych hornín. Cieľom tohto 

teoretického príspevku je priblížiť problematiku diagenézy opálu a osvetliť ju zo 

súčasného pohľadu geochémie morských sedimentov.

Diagenetické modely opálového rozpúšťania

Biogénne agregáty SiO2 sú dôležitou zložkou mnohých marinných sedimentov, 

obzvlášť tých, ktoré sú situované pod oblasťami výstupov hlbinných prúdov. No napriek tomu 

len malá časť opálu produkovaného v povrchových vodách unikne rozpúšťaniu buď vo 

vodnom stĺpci alebo v sedimentoch. A predsa, pochopenie faktorov, ktoré riadia diagenézu 

opálu v sedimentoch, t.j. pochovanie opálu v sedimentoch, je významné z niekoľkých 

dôvodov. Prvý je, že depozícia biogénnych agregátov SiO2 v sedimentoch je spôsobilá 

napomôcť ako indikátor paleoproduktivity a predchádzajúceho exportu uhlíka, a to za 

predpokladu, že možno spoľahlivo obmedziť vzťah medzi produkciou opálu (a primárnou 
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produktivitou) v povrchových vodách a pochovaním opálu v sedimentoch [9, 12, 14]. Druhý 

dôvod je, že výskum v posledných rokoch viedol k opätovnému zhodnoteniu úlohy diagenézy 

agregátov SiO2 v sedimentoch pri nízkoteplotnom vzniku autigénnych ílových minerálov cez 

reakcie typu reverzného zvetrávania [7, 10, 4]. Navyše tento nedávny výskum naznačuje, že 

utváranie autigénnych minerálov môže mať významné dôsledky pre pochovanie agregátov 

SiO2 v sedimentoch a rovnako pre ich oceánsku bilanciu [11].

Bolo preukázané, že profily koncentrácií H4SiO4 pórových vôd predstavujú významnú 

pomôcku pre štúdium diagenézy agregátov SiO2 v morských sedimentoch [5, 8]. Vo väčšine 

hlbokomorských sedimentov vzrastajú koncentračné profily kyseliny kremičitej 

asymptotickým spôsobom, blížiac sa ku konštantnej hodnote v narastajúcej hĺbke. Za účelom 

vysvetlenia týchto koncentračných profilov bolo vyvinutých niekoľko rozličných 

diagenetických modelov, ktoré sú v miere komplexnosti značne variabilné [2]. Bez ohľadu na 

to, o aký model pôjde, všetky tieto modely požadujú (predpokladajú), aby sa rýchlosť 

rozpúšťania biogénnych agregátov SiO2 uberala s hĺbkou sedimentu k nule. Tento predpoklad 

je nevyhnutný, aby bolo možné vytvoriť profily s tvarom, ktorý je analogický tvaru 

pozorovaných profilov a tento tvar je tiež v zhode s meranými rýchlosťami rozpúšťania opálu 

v sedimentoch [17].

Vo väčšine týchto modelov je použitá rovnica pre rýchlosť rozpúšťania kremitej 

hmoty, ktorá je založená na prvotných laboratórnych experimentoch. Pri týchto experimentoch

bolo pozorované, že rýchlosť rozpúšťania biogénnych agregátov SiO2 je lineárnou funkciou 

miery nenasýtenia roztoku [17]. Táto rovnica rýchlosti (R) je vyjadrená ako

R = ksB(C∞ - C),

kde ks je rýchlostná konštanta pre rozpúšťanie, B je koncentrácia biogénnych agregátov SiO2

v sedimentoch a C∞ je asymptotická koncentrácia pórovej vody pozorovaná v hĺbke (o jej 

vzájomnom vzťahu k rozpustnosti biogénnych agregátov SiO2 sa bude hovoriť nižšie).

Hoci diagenetické modely, ktoré používajú túto rovnicu, adekvátne zodpovedajú 

pozorovaným dátam, badať niekoľko konceptuálnych problémov, ktoré limitujú interpretáciu 

týchto modelových výsledkov. Prvý problém je, že hodnoty ks determinované s týmito 

modelmi sú obyčajne podstatne nižšie ako analogické hodnoty získané z laboratória [4]. 

Nedávne výskumy, pri ktorých boli použité priebežné reaktory (oproti dávkovacím, pretržitým 

reaktorom), okrem toho naznačujú, že rýchlosť rozpúšťania biogénnych agregátov SiO2 je 
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nonlineárnou funkciou stupňa nenasýtenia, najmä pri nízkych stupňoch nenasýtenia [17]. A 

predsa len sú takéto výsledky zhodné s niektorými modelmi, ktoré predpokladajú 

zmenšovanie ks, exponenciálne s hĺbkou [9].

No čo je najdôležitejšie, tieto výsledky tiež naznačujú, že hodnoty C∞ by sa mali 

rovnať Csat, teda rozpustnosti biogénnych agregátov SiO2. Avšak v sedimentoch, kde je 

zachovaný biogénny opál, sú hodnoty C∞ značne geograficky variabilné. Tieto hodnoty C∞ sa 

pohybujú v rozmedzí od ~100 do 900 µM [14, 5] — teda sú typicky menšie ako už známa 

rozpustnosť “čistých” biogénnych agregátov SiO2, ktorá je všeobecne > 1000 µM [4]. Pritom 

výskumy, pri ktorých boli použité miešacie priebežné reaktory (tieto reaktory si vzali za cieľ 

determinovať “zdanlivú” rozpustnosť biogénnych agregátov SiO2 v prírodných sedimentoch, 

obsahujúcich ~4 – 80 % kremitej hmoty biogénneho pôvodu), odhaľujú zdanlivé rozpustnosti 

biogénnych agregátov SiO2 (Csat), ktoré majú porovnateľný rozsah s rozsahom pozorovaným 

pre hodnoty C∞ pórovej vody [17, 18, 6]. Vo všetkých prípadoch boli ale asymptotické 

H4SiO4 koncentrácie pórových vôd  (tieto koncentrácie boli pozorované vo vrtných jadrách 

sedimentov, ktoré pochádzali z tých istých miest) nižšie ako tieto zdanlivé koncentrácie 

rozpustnosti (t.j. v akomkoľvek danom mieste bola hodnota C∞ < Csat).

V minulosti boli uverejnené najmenej tri modely, ktorých cieľom bolo objasniť tieto 

pozorovania. Všetky tri predpokladajú, že rýchlosti rozpúšťania opálu klesajú s hĺbkou 

sedimentu, pričom tento predpoklad je nutný (ako bolo diskutované vyššie) pre vysvetlenie 

pozorovaných profilov pórových vôd. Tieto tri modely sa však líšia v zmysle faktorov, ktoré 

skutočne riadia rozpúšťanie opálu v sedimentoch. Okrem toho majú aj rôzne dôsledky 

z hľadiska paleoceánografickej interpretácie opálových profilov sedimentu.

Rovnovážny model predpokladá, že tieto asymptotické hodnoty C∞ reprezentujú 

rozpustnosť opálu v danom sedimente a okrem toho tiež predpokladá, že opálová rozpustnosť 

geograficky varíruje [1]. Vyššie uvedená diskusia indikuje, že zdanlivá rozpustnosť opálu 

geograficky kolíše (z dôvodov, o ktorých sa bude hovoriť ďalej v texte), no zároveň bolo 

dokázané, že v tom istom sedimente sú hodnoty C∞ menšie než merané hodnoty Csat. Teda 

tento model pravdepodobne nevysvetľuje terénne pozorovania.

Model reaktívneho opálu predpokladá, že máme najmenej dve frakcie biogénneho 

opálu: aspoň jednu frakciu, ktorá je reaktívna a ktorá sa úplne rozpúšťa ešte skôr, než je 

pochovaná, pokrytá sedimentom, a jednu, ktorá je zachovaná. Vzájomné pôsobenie medzi 

tokom reaktívneho opálu do sedimentov, kinetikou opálového rozpúšťania a bioturbáciou 

reguluje veľkosť hodnôt C∞ pórovej vody v tomto modely, pričom tieto hodnoty už nikdy 
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skutočne nedosiahnu koncentráciu rozpustnosti tejto reaktívnej fázy. Hoci môžu byť 

kvantitatívne diagenetické modely vypracované na základe tohto konceptuálneho modelu, 

ktorý zodpovedá pozorovaným profilom pórových vôd [15], ďalšie dôkazy, pochádzajúce 

z množstva zdrojov, plne nepodporujú tento model [9, 4, 5].

Tretí model, model povrchových krycích povlakov, predpokladá, že počas diagenézy/ 

rozpúšťania sa na časticiach biogénneho opálu tvoria nové SiO2-obsahujúce krycie povlaky, 

napr. autigénne íly. Utváranie takýchto povrchových krycích vrstiev, ktoré sú často obohatené 

o Fe a Al, je dobre dokumentované [11], a tieto povrchové vrstvy okrem toho zmenšujú 

povrchovú plochu (špecifický povrch) opálu, ktorá je dostupná pre rozpúšťanie. Pretože je 

rozpúšťanie agregátov SiO2 povrchovo kontrolované [16], tieto krycie poťahy budú napokon 

znižovať aj rýchlosť rozpúšťania opálu. Následkom toho tu bude hodnota C∞ riadená 

rovnováhou medzi opálovým rozpúšťaním a príjmom kremitej hmoty do týchto nanovo sa 

tvoriacich fáz [7, 9, 13, 4].

Pravdepodobne najlepším vysvetlením pre obmedzenie koncentrácií H4SiO4 pórových 

vôd a pre regulovanie opálovej prezervácie v sedimentoch je tento tretí model, pričom na túto 

skutočnosť poukazujú aj nedávne dôkazy. Pre tento názor je najzávažnejším práve 

pozorovanie, že zatiaľ čo pomer detritického materiálu k biogénnym agregátom SiO2

v sedimentoch vzrastá, hodnoty C∞ v sedimentoch vykazujú systematický pokles. Pri 

výskumoch sedimentov Južného oceánu (kremité hlbokomorské kaly s viac ako päťdesiatimi 

percentami biogénnych agregátov SiO2) si to ako prví všimli [18], a odvtedy súčasný výskum 

rozširuje tento generálny trend, aj keď s trochu väčším rozptylom, na širší okruh sedimentov 

s nižšími obsahmi biogénnych agregátov SiO2. Podobné trendy boli tiež pozorované pri 

laboratórnych výskumoch. Pri týchto štúdiách v laboratóriu boli rozličné typy biogénnych 

agregátov SiO2, t.j. kremité kalové sedimenty alebo lyofilizované diatómové kultúry, 

zmiešané s premenlivými množstvami modelových detritických súčiastok (napr. kaolinit alebo 

čerstvý bazalt) a toto všetko potom umožnilo dosiahnuť ustálený stav vzhľadom na zdanlivú 

rozpustnosť opálu [4, 16].

Na riadiace prvky opálovej rozpustnosti sa pri týchto štúdiách nazeralo ako na funkciu 

množstiev prítomného detritického materiálu; no v skutočnosti sa ako hlavný kontrolný faktor 

javí práve rozpustený Al pochádzajúci z tohto detritického materiálu. Je známe, že príjem Al 

do biogénneho opálu, t.j. priamou inkorporáciou Al3+, znižuje rozpustnosť opálových 

agregátov [4]. Určité množstvo Al môže byť bezprostredne inkorporované do kremitých 

rozsievok, a to v čase, keď sa iniciálne utvárajú v povrchovom oceáne, no vyzerá to tak, že 
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dôležitejším procesom je absorpcia Al kremitými úlomkami, ktorá sa realizuje veľmi rýchlo 

potom, ako je materiál uložený do sedimentov (Al sa uvoľňuje do pórových vôd sedimentu 

rozpustením detritických alumosilikátov, [18, 4]).

Napriek tomu, že tieto rovnovážne účinky znižujú rozpustnosť biogénneho opálu po 

jeho uložení, aj tak len čiastočne vysvetľujú profily koncentrácií H4SiO4 pórových vôd, 

pretože pórové vody sedimentu (a súčasne sú zohľadnené ešte aj účinky vstrebávania Al 

opálom) nikdy nedosiahnu rozpustnosť vzhľadom na rozpúšťanie opálu [16]. Preto druhým 

možným mechanizmom je inhibícia rozpúšťania agregátov SiO2, ktorá sa uskutočňuje 

prostredníctvom adsorpcie Al na reaktívne povrchové miesta biogénnych kremitých častíc [3, 

4]. Tento proces je pravdepodobne súčasťou všeobecnejších zmien v oblasti povrchovej 

chémie častíc biogénnych agregátov SiO2; a tak starnutím, nielen vo vodnom stĺpci, ale aj v 

sedimentoch, dochádza k zníženiu celkovej reaktivity častíc voči rozpúšťaniu [17].

Výsledky uvedené v práci [4] okrem iného naznačujú, že pre podnietenie tvorby novej 

autigénnej alumosilikátovej fázy je potrebné, aby koncentrácie Al pórových vôd dosahovali 

vyššiu úroveň, ako je len akási prahová. Ako bolo spomenuté už vyššie, pokiaľ tento materiál 

povlieka opálové častice, tak sa zmenšuje aj povrchová plocha, ktorá je dostupná pre 

rozpúšťanie biogénnych agregátov SiO2. Táto redukcia reaktívneho špecifického povrchu 

potom pravdepodobne vedie k situácii, pri ktorej rovnováha medzi rozpúšťaním opálu 

a absorpciou agregátov SiO2 (táto absorpcia je realizovaná týmito novo sa tvoriacimi fázami) 

usmerňuje hodnotu C∞ v pórových vodách. Zloženie―napríklad pomer Si/Al―rozpustených 

detritických fáz pravdepodobne ovplyvňuje zloženie novoutvorených alumosilikátov a, teda, 

hodnoty C∞ v pórových vodách [7]. Tento vedecký výklad môže potom pomerne dosť 

objasniť z pozorovaného rozptylu, t.j. môže byť nápomocný pri vysvetľovaní odlišných 

hodnôt C∞ pre podobné pomery detritický materiál/opál z rôznych regiónov, pretože detritické 

zložky budú v týchto rôznych oblastiach kolísať z hľadiska ich špecifického minerálneho 

obsahu, histórie zvetrávania a z toho dôvodu reaktivity voči rozpúšťaniu.

Záver

Načrtnutá diskusia tohto príspevku sa sústredila na dôsledky diagenézy agregátov SiO2

v sedimentoch, ktoré vyplývajú z uvedených výsledkov. V širšom kontexte tieto výsledky tiež 

poskytujú dôkaz pre závažnosť tvorby autigénnych minerálov v oceánoch, a rovnako 

poskytujú dôkaz pre dôležitosť úlohy procesov reverzného zvetrávania pri vyvažovaní 
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morských geochemických bilancií pre hlavné prvky, ktoré boli prinesené do oceánov 

prostredníctvom zvetrávacích reakcií na pevnine.
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Úvod a formulácia cieľa

V septembri 2008 bol na mladopaleolitickej lokalite Trenčianske Bohuslavice – Pod 

Tureckom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky realizovaný archeologický výskum. 

Výskum bol zameraný na získanie nekontaminovaného paleontologického materiálu, ktorý je 

predmetom geochemických analýz izotopov (pomer izotopov stroncia 87Sr/86Sr k otázke 

migrácií lovnej zveri počas jej života, pomer izotopov kyslíka 18O/16O pre rekonštrukciu 

paleoteploty a pomer izotopov uhlíka 13C/12C na určenie paleopotravy) a genetických analýz 

(problematika vzťahov medzi mamutími a sobími populáciami v regióne strednej Európy). 

Čiastkovým cieľom výskumu bolo odobratie sedimentologických, malakozoologických a 

palynologických vzoriek a tiež overenie stratigrafických pomerov lokality, vrátane odobratia 

uhlíkov z jednotlivých nálezových vrstiev a ich následné zaslanie na rádiokarbónové 

datovanie . 

Vymedzenie územia

Trenčianske Bohuslavice predstavujú jednu z najvýznamnejších mladopaleolitických 

lokalít na území Slovenska. Obec Trenčianske Bohuslavice (okres Nové Mesto nad Váhom), 

v katastri ktorej sa nachádza skúmané nálezisko, je situovaná na západnom Slovensku, asi 15 

km juhozápadne od mesta Trenčín, na pravom brehu Váhu. Samotné nálezisko leží  ~350 m 

západne od obce na pravobrežnej, sprašou pokrytej terase potoka Bošáčka, v chotárnej časti 

Pod Tureckom (nadmorská výška 210–211 m n. m.).

Lokalita je situovaná neďaleko vstupu do Bošáckej doliny, ktorý tvoria masívy 

Tureckého vrchu a Hájnice. Tieto spolu s Beckovským hradným bralom, stojacim na druhom 

brehu Váhu, definujú juhozápadný okraj Trenčianskej kotliny, tzv. Beckovskú bránu. Z 
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hľadiska sídliskovej stratégie má teda nálezisko veľmi dobrú polohu pri najužšom mieste, kde 

sa rieka Váh ako komunikačná tepna dostáva do kontaktu s výbežkami Považského Inovca 

a Bielych Karpát, a zároveň leží v chránenej polohe bočného údolia, ktoré navyše mohlo 

slúžiť pri prechode na územie dnešnej Moravy.

História výskumov

Na lokalite prebiehal v rokoch 1981–1986 archeologický výskum pod vedením Juraja 

Bártu z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Pri výskume bola celkovo študovaná plocha 

478 m2 [1]. Výsledkom tohto výskumu je vyše 8.000 artefaktov kamennej štiepanej industrie, 

spracovanie ktorej bolo predmetom diplomovej práce Ondreja Žaára [3]. Kvalitatívne 

významnú zložku industrie tvoria obojstranne opracované listovité hroty, inak nálezový 

inventár kvalitatívne nevybočuje zo štandardného rámca gravettienskych industrií. 

Ďalším zo špecifík lokality je prítomnosť veľkého množstva paleontologického 

materiálu; z pleistocénnej fauny je najpočetnejšie zastúpený sob a kôň, ďalej mamut, líška 

polárna, zástupca čeľade Bovidae (Bos/Bison), nosorožec srstnatý, vlk, medveď hnedý, jeleň, 

zajac a bobor. Na paleontologickom materiáli bolo rozoznané aj široké spektrum 

intencionálnych zásahov [2]. S ohľadom na charakter kamennej industrie a na rádiokarbónové 

dáta (prevažne medzi 25 500–22 500 rokov BP) býva táto lokalita zaraďovaná do mladšej 

fázy gravettienu, willendorf – kostienkienu [3]. 

Metodika výskumu

Sonda s rozmermi 2 x 1 m bola orientovaná podľa svetových strán a zameraná na stĺpy 

elektrického vedenia, bola teda použitá rovnaká metóda zamerania ako v prípade výskumu 

Juraja Bártu v polovici 80.-tych rokov 20. storočia. Elektrické vedenie je vedené po ľavej 

strane miestnej komunikácie z obce Trenčianske Bohuslavice smerom k trafostanici.

Vzhľadom na cieľ výskumu bola sonda úmyselne situovaná do rohu, ktorý tvorili na 

paleontologický materiál bohaté Bártove sondy č. 25/1984, 26/1984-85 a 27/1985.

Plocha sondy bola rozdelená na 8 kvadrantov A1–A4 a B1–B4 o rozmeroch 0,5 x 0,5 

m. Hrubšie odkrývanie sedimentu bolo realizované pomocou rýľov, po narazení na vrstvu s 

nálezmi sa pokračovalo v odkrývaní jemne špachtľami. Artefakty a kosti boli vždy ponechané 

na svojich miestach na vyvýšených podstavcoch, pred vybratím sa zameriavali pomocou 

nivelačného pristroja a fotografovali. Ostatný vyťažený materiál bol preplavovaný v dvoch 

plastových vaničkách na sitách s okom 2 mm, takže boli zachytené aj tie najmenšie fragmenty 
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artefaktov a kostí. Voda bola pre potreby výskumu privážaná z neďalekého potoka Bošáčka 

v plastových sudoch. 

Priebeh výskumu, výsledky a diskusia

Po odstránení ornice tvorenej degradovanou černozemou či šedozemou o priemernej 

mocnosti ~25 cm rýľmi bol zachytený uvedený roh sond, ktorý bol farebne jasne odlíšiteľný 

od nepreskúmanej plochy intaktnej spraše. V hĺbke ~25 cm boli v spraši zachytené prvé 

artefakty, ktoré sa začali odkrývať pomocou špachtlí. Z tejto vrstvy pochádza 7 

zameriavaných kusov kamennej štiepanej industrie (z toho v jednom prípade bolo možné 

zložiť dva kusy v jednu celú čepeľ1), z ktorých je najvýznamnejšia priečne šikmo retušovaná 

čepeľ z radiolaritu. Vo výplavoch z tejto vrstvy sa nachádzali iba drobné úlomky prevažne 

radiolaritu, kosti sa v tejto vrstve nenachádzali ani in situ, ani vo výplavoch. Poloha 

zachovanej spraše mala mocnosť okolo 20 cm (25–45 cm), bola subvertikálne rozpukaná 

a boli v nej viditeľné inkrustácie karbonátov, miestami koncentrácie fľakov oxidov Fe a Mn, 

občasné cicváre a krtoviny vyplnené materiálom pochádzajúcim z nadložnej pôdy.

Po vybratí nálezov z I. vrstvy sa zo začistenej hĺbky 40 cm pokračovalo v odstraňovaní 

spraše najmä použitím rýľu. V podloží spraše sa od hĺbky ~45 cm až po bázu skúmaného 

profilu (110 cm) nachádzali stredne hnedavé geliflukčne ukladané koluviálne ílovité silty s 

piesčitou prímesou, ktoré pozvoľne prechádzali do nadložných spraší. V hĺbke ~60 cm v nich 

bola zachytená ďalšia nálezová vrstva, preto sa opäť pristúpilo k jemnému odkrývaniu 

špachtľami a sediment bol preplavovaný. Z tejto II. nálezovej vrstvy pochádza 16 ks 

stratifikovaných kamenných štiepaných artefaktov (z ktorých v jednom prípade sa podarilo 

zložiť kompletný nástroj1), z toho najvýznamnejšie sú klinové rydlo na zlomenej bilaterálne 

retušovanej čepeli (z eratického silicitu - ES), obvodovo retušované čepeľové škrabadlo, 

kombinované s rydlom (ES) a čepieľka s otupeným bokom (ES; z výplavu). Výplav z tejto II. 

vrstvy bol pomerne bohatý na drobné fragmenty rôznych silicitov a objavili sa v ňom už aj 

malé fragmenty prepálených kostí, ako aj množstvo uhlíkov.

Po začistení do hĺbky 80 cm a vybratí nálezov z II. vrstvy sa pokračovalo 

v odstraňovaní opätovne najmä použitím rýľu. Prekvapivo (na rozdiel od pôvodných 

predpokladov, zistených na základe dostupnej dokumentácie Juraja Bártu) bola už v hĺbke 

                                                          
1 Z uvedených dôvodov uvádzame v texte pôvodný počet artefaktov (t.j. 7 ks v I. vrstve a 16 ks v II. vrstve), avšak 
pre ďalšie kvantitatívne analýzy považujeme fragmenty, ktoré bolo možné zložiť, za jeden artefakt (teda v I. vrstve 
neretušovaná čepeľ, zložená z dvoch fragmentov a v II. vrstve rydlo na bilaterálne retušovanej čepeli, zložené tiež z dvoch 
fragmentov).
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~90 cm zistená ďalšia, III. nálezová vrstva. Použitím rýľu najviac poškodené kvadranty A1 

a B1 boli preplavené a poskytli početné artefakty a fragmenty kostí. Ostatné kvadranty boli 

začisťované výlučne špachtľou a škrabkou. Po zdokumentovaní úrovne 100 cm sa 

pokračovalo v odkrývaní do hĺbky 110 cm. Všetok vyťažený sediment bol preplavený, pričom 

sa v ňom našlo množstvo úlomkov štiepaných hornín, fragmenty a tiež veľký počet hrudiek 

prepálenej hliny. Z tretej vrstvy pochádza 48 kusov zameriavanej kamennej štiepanej 

industrie. Najdôležitejšími nálezmi sú čepele a čepieľky s otupeným bokom a ich fragmenty 

(13 ks, z toho 4 ks in situ a 9 ks vo výplave, materiál – 6 ks radiolarit (R), 5 ks ES, po 1 ks 

z rohovca? (Rh) a limnosilicitu), bilaterálne retušované čepele (2 R, 1 ES, 1 Rh?), fragment 

jednostranne retušovanej čepele (R), rydlá (klinové – 1 Rh?, hranové – 1 R) a distálny 

fragment bilaterálne retušovanej hrotitej čepele (ES). Táto nálezová vrstva bola typická 

hojným výskytom veľkých uhlíkov, ktoré miestami tvorili priebežné vrstvičky.

III. nálezová vrstva bola charakteristická aj pomerne bohatou prítomnosťou 

paleontologického materiálu, ktorý bol odoberaný v rukaviciach s maximálnou opatrnosťou 

kvôli možnej kontaminácii. Stratifikovaných bolo 83 ks kostí, veľké množstvo fragmentov 

kostí sa našlo aj vo výplavoch. V materiáli boli rozpoznané zvyšky mamuta, soba, líšky 

a zajaca. Časť kostí bola prepálená. Zaujímavými nálezmi boli takmer kompletné ľavé zadné 

autopódiá líšky (kvadrant A4) a mladého zajaca (kvadrant B3, v jamke s kusom hematitu 

a čepieľkou s otupeným bokom), nájdené sčasti v anatomickej polohe. V hĺbke 110 cm bola 

v kvadrantoch A1, A2, B1 a B2 dosiahnutá sterilná vrstva, t.j. bez nálezov. Na overenie tohto 

predpokladu bol kvadrant B1 prehĺbený až do hĺbky 200 cm, pričom sa nenašli žiadne ďalšie 

nálezy. V ostatných sektoroch sa ešte ojedinele vyskytli artefakty aj pod hĺbkou -110 cm a to 

v jamkách vyplnených uhlíkmi, zahĺbených do plochy kultúrnej vrstvy, v okolí ktorých sa 

nachádzali už len sterilné koluviálne sedimenty.

Záver

Archeologický výskum na lokalite Trenčianske Bohuslavice – Pod Tureckom 

začiatkom septembra 2008 potvrdil existenciu troch mladopaleolitických kultúrnych vrstiev, 

ležiacich nad sebou v superpozícii, ktoré možno na základe nálezov zaradiť do gravettienu. 

Nie sú však totožné s údajom J. Bártu o troch vrstvách na lokalite; na spodnú „Bártovu“ 

vrstvu (v PK I) sa nenarazilo, avšak v hĺbke ~30 cm sme zachytili I. vrstvu, ktorú J. Bárta 

neuvádza. Okrem očakávaných nálezov (štiepananá kamenná industria – 69 ks 

stratifikovaných a ~150 ks vo výplavoch, 83 ks stratifikovaného paleontologického 
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materiálu), boli z výplavov získané hrudky prepálenej hliny. Z kamenných artefaktov je 

významné najmä vysoké zastúpenie čepieľok s otupeným bokom, ktoré priamo poukazujú na 

dominantnú úlohu lovu pri obžive paleolitických ľudí na tejto lokalite. Odobrané vzorky 

sedimentu pre analýzu palynomorf a malakofauny boli poskytnuté odborníkom z daných 

oblastí, čím sa dospeje k podstatnému zvýšeniu kvality informácií o skúmanej lokalite. 

Vzorky uhlíkov zo všetkých troch vrstiev boli zaslané na rádiokarbónové určenie veku do 

laboratória v Groningene. Výsledky geochemických analýz izotopov a genetických analýz 

zatiaľ nie sú k dispozícii, budú predmetom ďalších odborných článkov. Vzhľadom na rozsah 

výskumu a preskúmanú plochu nemožno vyvodzovať rozsiahlejšie závery. Z metodického 

hľadiska je významná skutočnosť, že na lokalite bolo po prvý krát využité plavenie 

sedimentu, čím boli zachytené i nepatrné artefakty. 
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Úvod

Sekvenčná stratigrafia predstavuje moderný a rozšírený prístup integrovanej 

stratigrafickej analýzy. Ide o metódu panvovej analýzy, ktorá sleduje odozvu sedimentácie na 

zmeny eróznej bázy (resp. morskej hladiny), to znamená zmeny depozičných trendov, 

vznikajúcich pri vzájomnom pôsobení sedimentácie a priestoru, v ktorom je možná 

akumulácia sedimentov (tzv. akomodačný priestor).

Napriek svojmu širokému rozšíreniu je sekvenčná stratigrafia jedinou stratigrafickou 

metódou, ktorá nie je štandardizovaná v žiadnom medzinárodnom stratigrafickom kóde, čoho 

príčinou je používanie rôznych modelov, často s odlišným spôsobom analýzy a odlišnou 

terminológiou.

V predkladanom príspevku podávame prehľad piatich základných, v súčasnosti 

používaných modelov sekvenčno-stratigrafickej analýzy. Príspevok bol vypracovaný pre účely 

„Študentskej vedeckej konferencie“ a vychádza predovšetkým zo zdrojov, ktoré uvádzame 

v zozname literatúry.

Diskordancie a sekvencie

Diskordancia bola po prvý krát opísaná ako špecifický povrch J. Huttonom v 18. 

storočí. Pravdepodobne prvý, kto jasne popísal spôsob vzniku subaerických diskordancií 

poklesmi eróznej bázy bol [1]. Predložil tiež model cyklického stúpania a klesania eróznej 

bázy, spôsobujúceho opakujúce sa diskordancie v stratigrafickom zázname.

Termín „sekvencia“ použili ako prví [14], ktorí takto označili stratigrafickú jednotku 

ohraničenú subaerickými diskordanciami. Význam takto ohraničenej jednotky spočíval v jej 

použití pri stratigrafickej korelácii a rozdelení horninového záznamu na geneticky súvisiace 

súbory vrstiev. Použitie pôvodnej, iba diskordanciami ohraničenej sekvencie pri stratigrafickej 
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analýze bolo limitované laterálnym rozšírením diskordantných sekvenčných hraníc. Tie sú vo 

väčšine prípadov obmedzené na panvové okraje, preto nebolo možné ich mapovanie v rámci 

celej panvy, v dôsledku čoho množstvo sekvencií klesalo od okrajov panvy smerom do jej 

centra.

V roku 1977 výskumníci spoločnosti Exxon [15] použili seizmické rezy na rozdelenie 

sedimentárneho záznamu na jednotky, ktoré sú čiastočne ohraničené diskordanciami a tieto 

jednotky nazvali „depozičnými sekvenciami“. Význam ich práce spočíval v upravení definície 

sekvencie z jednotky ohraničenej diskordanciami na stratigrafickú jednotku, pozostávajúcu zo 

sukcesie relatívne geneticky príbuzných vrstiev, ktorú na povrchu a na báze ohraničujú 

diskordancie alebo s nimi korelovateľné konformné rozhrania [10]. Definícia korelatívnej 

konformity, ktorá je laterálnym pokračovaním okrajových diskordancií smerom do centra 

panvy znamenala vznik modernej sekvenčnej stratigrafie. Postupne sa sekvenčná stratigrafia 

vyvinula z pôvodných názorov seizmickej stratigrafie [15], do ktorých boli zahrnuté odkryvy 

a karotážne merania z vrtov [11, 16].

V súčasnej sekvenčnej stratigrafii sú používané sekvencie, ktorých ohraničením sú 

zložené povrchy, pozostávajúce z diskordantnej a ekvivalentnej konkordantnej časti. Pri 

použití takto obmedzených sekvencií ich počet v centre panvy zodpovedá počtu sekvencií na 

jej okrajoch.

V dôsledku existencie rôznych typov stratigrafických (tzv. kľúčových) povrchov je 

používaných niekoľko odlišných modelov sekvenčnej stratigrafie. Rôzne modely používajú 

pri opise tých istých hornín rozdielnu teminológiu a vymedzujú sekvenciu na základe 

rozdielnej pozície diskordantnej a konkordantnej časti sekvenčnej hranice.

Depozičná sekvencia sensu Posamentier et al. (1988) [12]

Sekvenčná hranica depozičnej sekvencie, ktorú odvodili pracovníci Exxonu [12] 

zahŕňa subaericky erodovaný povrch na okraji panvy a za korelovateľnú hranicu sa považuje 

časový povrch, reprezentujúci morské dno hneď po začiatku klesania eróznej bázy. Takýto 

časový povrch bol interpretovaný na báze hlbokovodných turbiditných sedimentov, ktoré sa 

usadili počas poklesu eróznej bázy (morskej hladiny) a obnaženia šelfu.

Takto definovaná korelatívna konformita predstavuje povrch, ktorý sa vytvára 

nezávisle od sedimentácie a korešponduje s udalosťami vyznačujúcimi začiatok klesania 

eróznej bázy na pobreží. Z toho dôvodu sa približuje časovým líniám, ktoré vyznačujú 

začiatok pobrežnej (nútenej) regresie [7]. Tento typ depozičnej sekvencie bol rozdelený na tri 
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základné jednotky, nazvané „systémovými sústavami“ (LST – systémová sústava nízkeho 

stavu, TST – transgresívna systémová sústava a HST – systémová sústava vysokého stavu), 

z ktorých každá bola ohraničená príslušnými stratigrafickými povrchmi, zaznamenávajúcimi 

zmeny depozičných trendov.

Genetická stratigrafická sekvencia sensu Galloway (1989) [8]

V roku 1989 použil [8] členenie sedimentárneho záznamu do tzv. „genetických 

stratigrafických sekvencií“, ktoré sú vzájomne oddelené povrchmi maximálnej záplavy. Tieto 

povrchy sú v uvedenom modele použité kvôli ich relatívne dobrej mapovateľnosti vo všetkých 

depozičných systémoch.

Vznik povrchu maximálnej záplavy, na rozdiel od korelatívnej konformity 

v depozičných sekvenciách je však závislý od sedimentácie a z toho dôvodu je diachronický. 

Pri použití povrchu maximálnej záplavy ako sekvenčnej hranice sú subaerické diskordancie 

zahrnuté v sekvencii, čo tiež môže viesť (v závislosti od skúmanej oblasti) k problémom pri 

zaradení geneticky odlišných vrstiev do rovnakej sekvencie [2, 3].

Depozičná sekvencia sensu Hunt a Tucker (1992) [9]

V ďalšom type epozičnej sekvencie [9] boli všetky sedimenty, uložené počas klesania 

eróznej bázy (počas nútenej regresie) zaradené do samostatnej systémovej sústavy (FRST –

systémová sústava nútenej regresie). Hranica na ich povrchu je pri tomto modele považová za 

konformitu, ktorú je možné korelovať so subaericky erodovaným rozhraním a spojenie týchto 

povrchov predstavuje sekvenčnú hranicu.

Podobne ako pri vyššie opísanej depozičnej sekvencii [12], aj v tomto prípade je vznik 

korelatívnej konformity, ohraničujúcej sekvenciu nezávislý od sedimentácie a preto približne 

korešponduje s časovými čiarami konca nútenej a začiatku normálnej regresie, t.j. začiatku 

stúpania eróznej bázy (morskej hladiny) [2, 3, 7].

Depozičná sekvencia sensu Posamentier a Allen (1999) [13]

Sekvencia, ktorú použili [13] predstavuje jeden z typov depozičných sekvencií, pričom 

v tomto modele je na vyjadrenie pokračovania subaerickej diskordancie smerom do panvy 

použitý povrch, vznikajúci na začiatku poklesu eróznej bázy, t.j. bazálny povrch nútenej 

regresie, ktorý už predtým definovali [9]. Autori opisovaného modelu ukázali, že takýto 
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časový povrch je čiastočne nahradený regresívnym povrchom morskej erózie a jeho krátky 

úsek je tiež zahrnutý ako časť sekvenčnej hranice.

Výsledkom použitia takto definovanej sekvenčnej hranice je, že veľká časť subaerickej 

diskordancie leží v sekvencii a nie je jej ohraničením, čo v podstate porušuje definíciu 

sekvencie [6].

Transgresívno-regresívna (T-R) sekvencia sensu Embry a Johannessen (1992) [5]

Autori T-R sekvenčnej stratigrafie [5] navrhli model, ktorý používa subaerickú 

diskordanciu ako nemorskú časť sekvenčnej hranice a morskú časť povrchu maximálnej 

regresie ako jej korelatívne konformné pokračovanie smerom do panvy. Dôvodom použitia 

povrchu maximálnej regresie je jeho dobrá mapovateľnosť v plytkovodných systémoch, 

v ktorých tento model najlepšie funguje.

Problémom pri použití T-R modelu je, že povrch maximálnej regresie nie je 

v hlbokovodných systémoch vždy výrazný a jeho vznik závisí na sedimentácii, čo je príčinou 

jeho diachronity. V T-R sekvenčnej stratigrafii sú všetky sedimenty normálnej a nútenej 

regresie zahrnuté do jednej systémovej sústavy (RST – regresívna systémová sústava), čo 

obmedzuje jej praktické použitie pri ložiskovom prieskume, pretože každý genetický typ 

sedimentov je spojený s odlišným uhľovodíkovým potenciálom [2, 3, 7].

Záver

Uvedené modely sekvenčnej stratigrafie predstavujú v súčasnosti najčastejšie 

používané prípady aplikácie tejto modernej stratigrafickej metódy. Každý z nich je použiteľný 

v špecifických geologických podmienkach a doložený príkladmi analýzy v konkrétnej oblasti. 

Avšak rozdiely v používanej terminológii, presadzovanie len jediného modelu jeho 

zástancami a nejednotnosť názorov na pozíciu hranice jednej z hlavných sekvenčno-

stratigrafických jednotiek, t.j. sekvencie sú príčinami toho, že táto metóda ostáva jediným 

typom stratigrafickej analýzy bez štandardizácie v medzinárodných stratigrafických kódoch. 

Snaha a pokusy o štandardizáciu sekvenčnej stratigrafie na základe toho, čo je spoločné pre 

všetky používané modely prebiehajú v súčasnosti zo strany IWGSS (International Working 

Group on Sequence Stratigraphy), prácami napr. [7, 4] alebo ISSC (International 

Subcommission on Stratigraphic Classification), napr. [6].

Napriek rozšíreniu rozdielnej terminológie predstavuje sekvenčná stratigrafia široko 

používaný nástroj stratigrafickej analýzy pre koreláciu a riešenie genézy výplne 
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sedimentárnych paniev. Taktiež z praktického hľadiska (napr. pri prieskume ložísk 

uhľovodíkov) má väčší význam správne rozdelenie odlišných genetických typov sedimentov 

(to znamená, či ich vznik súvisí s normálnou regresiou, nútenou regresiou alebo transgresiou), 

ako na tonto účel použitá terminológia alebo pozícia hraníc sekvencie. 
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ENVIRONMENTÁLNA SEKCIA





Súčasný stav lesov dolného toku Váhu v úseku Šaľa – Nové Mesto nad Váhom

Anikó Ábrahámová 

Slovenská akadémia vied, Ústav krajinnej ekológie, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 

814 99 Bratislava, Slovensko; aniko.abrahamova@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Záujmové územie leží v centrálnej časti Podunajskej nížiny a rozprestiera sa po oboch 

stranách rieky Váh. Prírode blízke habitáty sa vyskytujú maloplošne, pričom sú značne 

antropicky podmienené či už priamo (lesné hospodárstvo) alebo nepriamo (upravený vodný 

režim). Príspevok podáva fytocenologickú charakteristiku lesov dolného toku Váhu v úseku 

Šaľa – Nové Mesto nad Váhom.

Materiál a metódy

Terénne práce sa uskutočnili počas vegetačného obdobia v rokoch 2007 – 2008. 

Názvoslovie taxónov vyšších rastlín je uvedený podľa autorov [2]. Syntaxonomický prehľad 

je okrem spoločenstva Crataegus monogyna-Populus nigra podľa autorov [4]. Nomenklatúra 

pôd je v súlade s publikáciou [1]. Fytocenologická časť práce vychádza zo zásad zurišsko-

montpelierskej školy [3]. Pri odhade početnosti a pokryvnosti bola použitá sedemčlenná 

Braun-Blanquetova stupnica. Priestorová lokalizácia je v geografickom súradnicovom 

systéme WGS 84. Súradnice sú uvádzané vo formáte stupne (°), sekundy ('), minúty (").

Výsledky a diskusia

Na základe zaznamenaných fytocenologických zápisov sme rozlíšili nasledujúce typy 

lesnej vegetácie:

1. Asociácia Salici-Populetum (R.Tx. 1931) Meijer Drees 1936 

Stanovištné pomery: Takéto porasty obsadzujú najnižšie položené miesta, ktoré 

bývajú pravidelne zaplavované buď priamo záplavami, alebo priesakmi. Majú tak zväčša 

líniový resp. maloplošný charakter. Z pôd sme zaznamenali glej modálny.

Floristické zloženie: V stromovom poschodí zaznamenaných porastov prevládajú 

dreviny Salix alba alebo S. fragilis. Krovinové poschodie je chudobné na druhy a stupeň jej 
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rozvoja závisí od režimu povrchových záplav. Vyskytujú sa tu aj Sambucus nigra, Swida 

sanguinea. Bylinné poschodie tvorí mozaika hygrofilných (Alisma plantago-aquatica, Iris 

pseudacorus, Mentha aquatica,) a nitrofilných druhov (Urtica dioica, Rubus caesius), ale aj 

zavlečených inváznych druhov, ako sú Aster novi-belgii a Impatiens parviflora (Tab. 1).

Rozšírenie: Na území je zriedkavá. Zaznamenali sme ju na dne bývalého mŕtveho 

ramena pri Seredi a na ostrove Váhu pri Šali. 

2. Asociácia Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszod 1936 corr. Soó 1963

Stanovištné pomery: Porasty tejto asociácie obsadzujú relatívne vyššie položené 

miesta, kde sú záplavy len zriedkavo. Typickým pôdnym predstaviteľom je fluvizem modálna.

Floristické zloženie: V stromovom pochodí prevláda Fraxinus excelsior, Quercus 

robur, Acer campestre. V krovinovom podraste prevláda Cornus mas, Crataegus laevigata a 

iné. Bylinné poschodie tvoria predovšetkým rôzne mezofilné druhy: Polygonatum latifolium, 

Brachypodium sylvaticum. Nápadný je jarný aspekt, kde dominuje Allium ursinum .

Rozšírenie: V lužných lesov je plošne najrozsiahlejšia, najväčšie komplexy sú okolo 

diaľnice v blízkosti Červeníka, pri obci Vlčkovce, v Seredi pri Váhu a pri obci Majcichov.

3. Spoločenstvo Crataegus monogyna-Populus nigra

Stanovištné pomery: Porasty obsadzujú relatívne vyššie polohy s plytkými pôdami, 

ktoré sa vyvinuli na štrkovom resp. štrkovo-pieskovom substráte, sú nepravidelne 

zaplavované. V pôdnom profile prevládajú xerické podmienky. 

Floristické zloženie: V stromovom poschodí prevláda Populus nigra, iné dreviny sa 

vyskytujú len zriedka. Porasty majú často lesostepnú fyziognómiu. V krovinovom poschodí

nájdeme najmä Crataegus monogyna a Prunus spinosa. Bylinné poschodie tvoria najmä trávy 

Poa angustifolia, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius a i.

Rozšírenie: Nachádza sa v celom záujmovom území na relatívne veľkých plochách, 

najmä pri Hornom Čepeni, Šúrovciach a Potvoriciach.

Syntaxonomická poznámka: zaradenie porastov do spoločenstva Crataegus 

monogyna – Populus nigra je len provizórne. Analogické porasty boli označené autormi [5] 

ako asociácia Crataegeto-Populetum nigrae, avšak tento názov nie je platný, keďže príslušný 

literárny zdroj nie je klasická publikácia, ale nepublikovaná záverečná správa. Sledované 

porasty tiež majú genetickú príbuznosť s asociáciou Aristolochio-Populetum nigrae ako 

uvádzajú autori [6], ale sledované porasty sú rozvoľnenejšie a preto je tu vyššie zastúpenie 

nelesných druhov.
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Poznámka k iným typom lesnej vegetácie:

Na celom území sa často vyskytujú aj lesné porasty, ktoré majú charakter monokultúr. 

Najčastejšie sa vyskytujú lignokultúry šľachtených topoľov, ktoré boli založené tzv. 

celoplošnou prípravou pôdy. Často dominujú neofyty ako Aster novi-belgii, Impatiens

glandulifera, Negundo aceroides a pod. Na celom území sa roztrúsene vyskytujú kultúry 

agáta, ktorých bylinné zloženie je pozmenené v prospech niektorých výrazne nitrofilných 

druhov, najmä Sambucus nigra, Galium aparine, Anthriscus cerefolium a pod. Pomerne časté 

sú aj jaseňové kultúry, ktorých podrast je viac-menej zhodný s prírode blízkymi porastmi.

Tab. 1: Fytocenologická tabuľka lesných ekosystémov s približným náčrtom floristickej diferenciácie

Číslo zápisu 23 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 12 15 16 18 20 21 25

Diferenciácia asociácie Salici-Populetum

E3

Salix alba 3

Salix fragilis 4

E1

Aster novi-belgii 3 1

Iris pseudacorus 2 + r

Calystegia sepium + +

Symphytum officinale + + +

Lycopus europaeus + 1

Lythrum salicaria + 1

Scutellaria galericulata + +

Diferenciácia asociácie Fraxino-Ulmetum

E3

Quercus robur 3 + 1 1 2 1 1 4 1 3

Acer campestre + 1 1 2 1 + 3 3

Fraxinus excelsior + 4 4 + 2 1

Fraxinus angustifolia 2 3 4 4 3

Populus alba + + 1 3 2

E2

Acer campestre + + + + r

Euonymus europaeus + + + + +

Cornus mas 2 1 2

Crataegus laevigata + + 1 + + +

E1

Geum urbanum + + + + + + + + 1 + +

Hedera helix 4 4 3 4 3 5 4 3 3 2 +

Lamium maculatum + 2 + 1 3 + + + + 3 1

Ficaria bulbifera 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2

Viola odorata 1 2 2 1 2 2 + + 2 1 +

Arum alpinum + + 1 + + 1 1 1 1 +

Acer campestre + + + + + + + + +

Ligustrum vulgare + + 1 + 1

Polygonatum latifolium + 1 + + 1 1 + 2 +

Alliaria petiolata + + + + + + r +

Pulmonaria officinalis agg. + 1 + + + + +

Stachys sylvatica 1 + + + + + +
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Tab. 1: Pokračovanie

Číslo zápisu 23 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 12 15 16 18 20 21 25

Allium ursinum 4 1 + 5 + 3

Anemone ranunculoides 2 2 1 + 2 2

Convallaria majalis 3 3 3 2

Corydalis cava 2 2 + 4 2 1

Brachypodium sylvaticum + + + + +

Diferenciácia spoločenstvo Crataegus monogyna - Populus nigra

E3

Populus nigra 3 4 3 4 2 3 3 3 3

E2

Prunus spinosa + 3 3 + + r

Crataegus monogyna 4 1 + + 3 4 2

Rosa canina agg. + 2 1 + + + 2

E1

Poa angustifolia r 1 + 1 3 3 3 2

Dactylis glomerata agg. + 1 2 1 3 1 3 2

Elytrigia repens 2 1 1 2 2 2 1

Galium mollugo 1 + + 3 1 1 1

Arrhenatherum elatius 1 3 1 2 2 2

Aristolochia clematitis 1 1 1 +

Bromus inermis 3 1 2 2

Acosta rhenana 1 + + +

Ďalšie druhy

E2

Sambucus nigra + 1 + + 1 + 3 2 2 1 2 3 + + + +

Cerasus avium + + r + 3 r

Ligustrum vulgare + + + r + + + + +

E1

Rubus caesius + 4 + 1 + + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 +

Galium aparine 1 3 + 3 1 1 4 + 1 + + 4 2

Urtica dioica 3 + r + + + + + + + + r

Fraxinus excelsior r + + + 1 + +

Impatiens parviflora 2 1 1 + 1 r r

Circaea lutetiana r + + + + +

Chaerophyllum temulum + r r + r

Chelidonium majus r + r + r

Euonymus europaeus + + + + +

Tithymalus esula r r + 1 +

Festuca rupicola 2 + 1 1 +

Heracleum sphondylium r r r + +

Prunus spinosa 1 + + + r

Druhy s jedným až štyrmi výskytmi (okrem diferenciálnych druhov):
E3: Acer platanoides 8: 3, 9: 2; Acer pseudoplatanus 6: +, 8: +; Alnus glutinosa 1: +; Carpinus betulus 2: 2; 
Juglans nigra 23: 1; Populus x canescens 20: +; Prunus avium 8: +; Quercus cerris 1: +; Salix elaeagnos 20: +; 
Ulmus laevis 2: +, 7: +; Ulmus minor 3: +, 5: +, 6: +;
E2: Acer pseudoplatanus 9: +; Berberis vulgaris 21: +; Clematis vitalba 12: +, 15: +; Corylus avellana 11: 1, 1: 
+, 2: +,  7: +; Fraxinus excelsior 6: +, 10: 2; Humulus lupulus 14: +; Juglans regia 15: 1,  Malus sylvestris agg. 
5: r; Morus alba 12: r, 15: +; Negundo aceroides 15: +; Populus nigra 12: 2; Rhamnus catharticus 18: r, 21: r; 
Salix alba 23: +; Salix elaeagnos 12: +, 16: +; Staphylea pinnata 2: 2; Swida sanguinea 3: +, 5: +, 21: +, 23: +; 
12: +, 14: +, 16: +; Ulmus laevis 1: +, 7: +, 12: +; Ulmus minor 11: +; Viburnum lantana 1: r, 2: +; 
E1: Acer platanoides 8: +, 9: +; Acer pseudoplatanus 8: +, 9: +; Aegopodium podagraria 11: 2, 15: 2, 8: 1, 9: +;
Agrimonia eupatoria 12: r, 21: +; Agrostis stolonifera 18: +, 21: +, 26: +; Achillea millefolium agg. 12: +, 18: +, 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1232



20: +, 21: +; Ajuga reptans 3: r, 5: +; Alisma plantago-aquatica 26: r; Allium oleraceum 12: r, 16: r; Allium 
schoenoprasum 20: +; Allium scorodoprasum 12: +, 18: +; Anchusa officinalis 25: r; Angelica sylvestris 23: +; 
Anthriscus cerefolium 6: 1; Anthriscus sylvestris 14: r, 15: +, 18: +; Arctium lappa 8: r, 15: r, 18: +; Asperula 
cynanchica 20: +; Artemisia vulgaris 15: r, 18: r, 12: +; Ballota nigra 15: +, 16: +, 21: +; Bidens tripartita 23: +; 
Lithospermum purpurocaeruleum 10: 1; Calamagrostis epigejos 12: +, 18: +, 25: +; Calystegia sepium 23: 2, 14:
+, 26: +; Carduus acanthoides 16: r, 18: r, 12: +; Carduus crispus 18: +; Carex hirta 14: 2, 18: +, 25: +; Carex 
muricata agg. 14: +, 12: +; Carum carvi 12: r; Crataegus monogyna 8: r, 20: +, 21: +, 25: +; Cerasus avium 8: 
+, 9: +, 14: +; Chaerophyllum bulbosum 15: +, 20: r; Cichorium intybus 12: +, 25: r; Cirsium arvense 14: +, 18: 
+; Clematis vitalba 4: r, 20: +, 25: +; Conium maculatum 12: r; Convolvulus arvensis 16: r, 18: +, 25: +; 
Colymbada scabiosa 25: r; Conyza canadensis 12: +, 18: +, 20: +; Crataegus rhipidophylla 3: r; Cruciata 
laevipes 14: r, 15: +, 18: +; Cucubalus baccifer 3: r, 7: r, 15: +; Daucus carota 12: +, 25: +; Dipsacus fullonum 
18: +; Echinops sphaerocephalus 18: 1, 12: +, 25: +; Echium vulgare 12: +, 16: +; Eryngium campestre 12: +, 
20: +, 25: +; Eupatorium cannabinum 20: 1; Festuca arundinacea 18: +; Fraxinus angustifolia 1: +, 2: +, 5: +; 
Gagea lutea 6: +, 7: +, 10: +; Galanthus nivalis 10: 3, 11: 3; Galeopsis speciosa 23: +; Galium odoratum 21: +; 
Galium palustre 26: +; Geranium pratense 18: +, 21: r; Geranium robertianum. 6: 2; Glechoma hederacea agg. 
1: 1, 2: +, 4: +, 5: +; Helianthus tuberosus 18: +; Hypericum perforatum 12: +, 15: +, 20: +, 25: +; Humulus 
lupulus 8: +, 25: +; Iris pseudacorus 23: 2, 12: r, 26: +; Jacea pratensis 12: +, 25: r; Juglans regia 14: r, 25: r; 
Lapsana communis 6: 2, 14: 2, 18: r, 15: +; Lathyrus pratensis 12: r; Linaria vulgaris 12: +, 16: +; Linum 
austriacum 25: +; Lysimachia nummularia 12: +, 14: +, 21: +, 26: +; Lysimachia vulgaris 26: 2; Lotus 
corniculatus 25: r, 12: +, 20: +; Medicago falcata 12: +, 20: +, 21: +, 25: +; Medicago lupulina 25: +; Mentha 
aquatica 23: +; Mentha longifolia 18: +; Myosoton aquaticum 18: +; Negundo aceroides 15: +; Odontites 
vulgaris 12: +, 20: r; Origanum vulgare 18: r; Parietaria officinalis 8: r; Pastinaca sativa 25: r; Persicaria 
maculosa 23: +; Phalaroides arundinacea 15: +, 18: +, 26: +; Phragmites australis 26: +; Picris hieracioides
25: r; Pimpinella major 25: +; Pimpinella saxifraga 12: +, 21: +, 25: +; Plantago lanceolata 18: +, 20: +; Poa 
palustris 26: 1; Polygonatum multiflorum 2: +, 3: +; Populus alba 7: +, 8: +; Populus nigra 12: +, 18: r; 
Potentilla argentea 12: +, 16: +, 20: +, 21: +; Potentilla reptans 12: +, 18: +, 25: +; Prunella vulgaris 14: r; 
Pyrus pyraster 20: r, 21: r; Quercus petraea 21: r; Quercus robur 1: +, 7: +; Ranunculus repens 26: +; Rhamnus 
catharticus 12: +; Rhinanthus sp. 20: r; Ribes rubrum 15: r, 7: +, 9: +; Roegneria canina 6: +, 15: +, 23: +; Rosa 
canina agg. 15: r, 20: +, 25: +; Rumex crispus 16: +; Rumex maritimus 26: +; Salvia nemorosa 12: +, 16: +, 20: 
+; Salvia pratensis 20: 1, 12: r, 21: +, 25: +; Sambucus nigra 4: +, 7: +, 9: +, 11: +; Sanguisorba minor 20: +, 
25: +; Saponaria officinalis 20: 1, 12: +, 18: +, 25: +; Scabiosa ochroleuca 20: +; Scirpus sylvaticus 26: r; 
Scrophularia nodosa 18: +; Securigera varia 25: 1, 15: r, 12: +; Silene alba 12: r, 15: r, 16: +, 18: +; Silene 
vulgaris 25: 1, 20: +, 21: +; Solanum dulcamara 26: +, 18: r; Solidago canadensis 12: +, 14: +, 15: +; Stachys 
palustris 23: +; Staphylea pinnata 10: +; Stellaria media 6: 3, 10: 1; Stenactis annua 12: +, 20: +, 25: +; Swida 
sanguinea 26: r, 5: +, 8: +, 21: +; Symphytum officinale 18: +, 23: +, 26: +; Symphytum tuberosum 10: +, 11: 1; 
Tanacetum vulgare 12: +, 16: +, 18: +; Thalictrum sp. 12: r; Thymus pannonicus 20: +; Tithymalus cyparissias 
21: 2, 12: +, 18: +, 25: +; Tithymalus seguierianus 25: +; Torilis japonica 21: +; Tragopogon dubius 20: r; 
Trifolium campestre 20: +; Trifolium pratense 12: +; Ulmus laevis 1: +, 2: +; Ulmus minor 5: r, 6: +; Valeriana 
officinalis 18: +; Verbascum austriacum 20: r; Verbascum densiflorum 18: r; Verbascum thapsus 12: r, 18: +; 
Verbena officinalis 18: +; Veronica hederifolia agg. 6: 1, 7: 1, 10: 1, 9: +; Veronica chamaedrys 15: +, 18: +, 
21: +; Viburnum lantana 21: r; Viburnum opulus 3: r; Vicia cracca 14: r, 25: r; Vicia sativa 20: 1; Vicia sepium 
25: +; Viola mirabilis 10: 1; Viola reichenbachiana 4: r, 1: +, 2: +, 5: +;

Lokality zápisov: 

Zápis č.1: Červeník, 400 m2, E3 80%, E2 10%, E1 100%, výška stromov 25 – 30 m, vek stromov: nad 100 
rokov, 17°44'33.6" E, 48°27'57.9" N, rovina, 28.04.2008
Zápis č.2: Červeník, 400 m2, E3 65%, E2 20%, E1 90%, vek stromov: 80 - 120 rokov, 48°27'48.7" E, 
17°44'31.8" N, rovina, 28.4.2008
Zápis č.3: Červeník, 400 m2, E3 90%, E2 30%, E1 75%, výška stromov 28 m, vek stromov: 80 rokov, 
17°44'11.5" E, 48°27'13.9" N, rovina, 28.4.2008
Zápis č.4: Červeník, 400 m2, E3 90%, E2 10%, E1 100%, výška stromov 25 – 35 m, vek stromov: 80 - 100 
rokov, 17°44'09.4" E, 48°27'15.3" N, rovina, 28.4.2008
Zápis č.5: Červeník, 400 m2, E3 80%, E2 30%, E1 80%, výška stromov 22 m, vek stromov: do 80 rokov, 
17°44'04" E, 48°27'08.1" N,  28.4.2008
Zápis č.6: Vlčkovce, 400 m2, E3 65%, E2 40%, E1 100%, výška stromov 25 m, vek stromov: 80 - 100 rokov, 
zruderalizovaný porast, 17°40'00.9" E, 48°18'43.8" N, rovina, 29.4.2008
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Zápis č.7: Vlčkovce, 300 m2, E3 70%, E2 25%, E1 95%, výška stromov 25 m, vek stromov: 80 - 100 rokov, 
17°39'56.7" E, 48°18'43.5" N, rovina, depresia, 29.4.2008
Zápis č.8: Sereď (pri Váhu), 400 m2, E3 90%, E2 10%, E1 90%, výška stromov 10 – 35 m, vek stromov: 100 -
120 rokov, 17°45'14.1" E, 48°17'27.5" N, zvlnená rovina, 29.4.2008
Zápis č.9: Sereď, 400 m2, E3 85%, E2 40%, E1 90%, 17°45'16.5" E, 48°17'34.7" N, rovina, 29.4.2008
Zápis č.10: Majcichov, 400 m2, E3 90%, E2 45%, E1 95%, 17°38'41.2" E, 48°17'00.7" N, 29.4.2008
Zápis č.11: Majcichov, 400 m2, E3 75%, E2 40%, E1 100%, vek stromov: 120 a viac, 17°38'51.3" E, 
48°17'09.2" N, rovina, 29.4.2008
Zápis č.12: Horný Čepeň, 400 m2, E3 25%, E2 50%, E1 90%, výška stromov 12 – 15 m, vek stromov: 25 rokov, 
hĺbka pôdneho profilu: do 30 cm, pôda silne skeletnatá, výška nad podzemnou vodou : 2,5 m, 17°44'26.3" E, 
48°19'01.3" N, vyvýšená štrková plošina, 9.7.2008
Zápis č.14: Horný Čepeň, 200 m2, E3 65%, E2 60%, E1 65%, vek stromov: 35 - 40 rokov, hĺbka pôdneho 
profilu: do 60 cm, v A horizonte 20 % štrku, 17°44'24.4" E , 48°18'36.5" N, vyvýšená štrková terasa, 9.7.2008
Zápis č.15: Šúrovce, 120 m2, E3 60%, E2 60%, E1 40%, výška stromov 20 m, vek stromov: 50 rokov, hĺbka 
pôdneho profilu: 30 cm, A horizont skeletnatý: 30 % štrku, 17°44'32.3" E, 48°20'25.7" N, 9.7.2008
Zápis č.16: Šúrovce, 300 m2, E3 10%, E2 70%, E1 50%, výška stromov 10 m, vek stromov: 50 rokov, hĺbka 
pôdneho profilu: 30 cm,  A horizont hlinitý, viac skeletu od 20 cm, 17°44'45.6" E, 48°20'11.1" N, 9.7.2008
Zápis č.18: Potvorice, 400 m2, E3 30%, E2 7%, E1 100%, vek stromov: 40 - 30 rokov, hĺbka humusového 
horizontu: 20 - 80 cm,  výška:  5m nad hladinou vody, 17°51'45.3" E, 48°42'08.1" N, 7.8.2008
Zápis č.20: Potvorice, 300 m2, E3 30%, E2 30%, E1 100%, 17°51'39.2" E, 48°43'08.3" N, 7.8.2008
Zápis č.21: Brunovce, 225 m2, E3 45%, E2 60%, E1 80%, výška stromov 18 m, vysychajúca topoľová 
monokultúra, vek stromov: 20 rokov, hĺbka pôdneho profilu: do 20 cm, 17°51'40.6" E, 48°40'14.6" N, 7.8.2008
Zápis č.23: Šaľa, 400 m2, E3 50%, E2 20%, E1 80%, výška stromov 27 m, vek stromov: 40 - 50 rokov, 
17°54'25.2" E, 48°05'55.8" N, 11.08.2008
Zápis č.26: Horný Čepeň, 200 m2, E3 65%, E2 0%, E1 100%, 17°44'10.2" E, 48°18'50.7" N, rovina, 17.10.2007

Záver

Vyhotovili sme 21 fytocenologických zápisov charakterizujúcich lesnú vegetáciu, 

ktorú sme klasifikovali do dvoch asociácií Salici-Populetum, Fraxino-Ulmetum a

spoločenstva Crataegus monogyna-Populus nigra. 
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Diverzita mikroskopických húb v pôdach so zníženým pH vplyvom kyslých banských 

vôd na lokalite Šobov
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Úvod a formulácia cieľa

Pôdna acidita ovplyvňuje rast a činnosť koreňového systému rastlín a je jedným 

z hlavných faktorov ovplyvňujúcich skladbu druhového zloženia všetkých organizmov 

v ekosystéme. Pôdna acidita tiež ovplyvňuje prijateľnosť živín rastlinami, prítomnosť 

toxických koncentrácií hliníka, mangánu a ťažkých kovov, ako aj fyzikálno-chemické 

vlastnosti pôdy ako je sorpčná kapacita, katiónová a aniónová výmenná kapacita. Má tiež 

nepriamy vplyv na pôdne charakteristiky ako, napr. vlhkosť a teplotu. Celý systém 

biochemických reakcií pôda/rastlina regulovaných enzýmami je pod kontrolou pH [6].

Prirodzený acidifikačný proces je čoraz viac akcelerovaný antropogénnou činnosťou [8]. 

Acidifikácia pôd, spolu s eróziou, kompakciou a kontaminaciou, zastáva významné miesto 

medzi degradačnými pôdnymi procesmi a patrí k najvážnejším ekologickým a 

environmentálnym problémom súčasnosti. Negatívne pôsobí na terestrický a vodný ekosystém  

[5].

Cieľom práce bolo zistiť zmeny diverzity mikroskopických húb v pôdach 

nepostihnutých, mierne až silne postihnutých acidifikačným procesom  na lokalite Šobov pri 

Banskej Štiavnici. Lokalita Šobov predstavuje akútnu acidifikáciu životného prostredia 

spôsobenú výluhom z haldy hlušinového materiálu akumulovaného pri ťažbe sekundárneho 

kremenca [10, 11, 14, 15, 16]. 

Materiál a metódy

1. Študovaná lokalita a odberové plochy

Vzorky pôdy sme odoberali pozdĺž 24 metrov dlhého líniového transektu, vedeného 

naprieč záujmovým územím v jeho hornej časti, z plochy nepostihnutej, resp. málo 

postihnutej acidifikáciou (identifikovaná na základe nepoškodeného porastu) až po najviac 
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degradovanú plochu bez vegetácie. Na každom metri sme odobrali vzorku pôdy (Š1-Š24) z 

povrchového   A-horizontu z hĺbky 0 až 15 cm. Pôdne vzorky sme odoberali v septembri 2008 

do PVC vreciek, v ktorých boli transportované do laboratória. Vzorky reprezentujú rôzne 

stupne antropogénneho ovplyvnenia pôd.

2. Metódy laboratórnych prác

V laboratóriu sme vzorky presušili pri laboratórnej teplote 23 °C, následne rozdrvili, 

kvartovali a preosiali cez sito s otvormi 2 mm na jemnozem. Takto pripravenú jemnozem sme 

používali na laboratórne analýzy. Kvôli uchovaniu biologickej aktivity mikroorganizmov  

vzorky uchovávame v chladničke v PVC vrecúškach.

Mikroskopické huby sme kultivovali v Petriho miskách na nasledovných živných 

médiách: GKCH (Chloramphenicol Yeast Glucose Agar) - glukózový agar s kvasničným 

extraktom a chloramfenikolom; PDA (Potato Dextrose Agar) - zemiakovo dextrozový agar; 

CD (Czapek Dox Agar) - agar podľa Czapeka a Doxa (firma Ecoli, Bratislava).

Na kultiváciu sme použili  vždy 1 ml riedenia 10-4 KTJ (kolónie tvoriace jednotky). Zo 

zmesných kultúr mikroskopických húb, ktoré vyrástli v Petriho miskách sme si po 

preočkovaní na šikmý agar pripravili čisté kultúry. Z takto pripravených čistých kultúr 

mikroskopických húb sme pripravovali sklíčkové kultúry alebo preparáty v 50 %-nej kyseline 

mliečnej, prípadne zafarbenej methyletylénovou modrou.  Takto pripravené preparáty sme 

pozorovali pod mikroskopom. Mikroskopické huby sme identifikovali na základe 

mikromorfologických štruktúr podľa diagnostickej literatúry [2, 3, 4, 7, 9].

Výsledky a diskusia

V dvadsiatichštyroch pôdnych vzorkách odobraných na lokalite Šobov sme doteraz 

izolovali 14 rodov a druhov mikroskopických húb (Tab. 1). 

Na nepoškodených a slabšie poškodených  plochách (Š1 až Š14) bolo zastúpených 11  

rodov a druhov (79 % z celkového počtu), na poškodených lokalitách (Š15 až Š24)  8  rodov 

a druhov (57 % z celkového počtu). 

Mikroskopické huby izolované na živných médiách GKCH, PDA a CD zaraďujeme do 

dvoch pododdelení, pododdelenia Zygomycota a pododdelenia mitospórické huby. 
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Tab. 1: Rodové a druhové zastúpenie mikroskopických húb v nepoškodených a poškodených pôdach na lokalite 
Šobov  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zygomycota

Absidia sp. Tiegh. + + + + + + + + + + + + +

Absidia glauca Hagem var. glauca +

Cunninghamella elegans Lendn. + + +

Mortierella sp. Coem. + +

Zygorhynchus sp. Vuill. + + + + + + + +

Mitospórické huby

Alternaria sp. Nees +

Aspergillus flavus Link: Fr. +

Aspergillus niger Tiegh. + + + + + + + +

Cladosporium sp. Link: Fr. + + +

Humicola sp. Traaen +

Paecilomyces sp. Bainier + +

Penicillium sp. Link: Fr. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Trichoderma sp. Pers. + + + + + + + + + + + + + +

Trichoderma koningii Oudem. + +

Z pododdelenia Zygomycota sme izolovali druhy rodov Absidia, Cunninghamella, 

Mortierella a Zygorhynchus. Predstavitelia tohto pododdelenia  sa zvyčajne vyskytujú v pôde 

ako saprotrofy, kde dávajú prednosť ľahko dostupným organickým látkam. Kolonizujú preto 

organický substrát v povrchovej vrstve a neprenikajú do hĺbky, kde sa množstvo organickej 

hmoty znižuje [1, 2, 3]. Pôdnu organickú hmotu obsadzujú ako prvé, až po nich nasledujú 

zástupcovia pododdelení mitospórické huby a Ascomycota. Ich neprítomnosť signalizuje 

zhoršenie rozkladných procesov. Vo vzorkách z najviac degradovanej, resp. acidifikáciou 

najviac poškodenej pôdy sme predstaviteľov pododdelenia Zygomycota vôbec neizolovali. 

Na druhej strane, mitospórické huby sa vyskytovali vo všetkých vzorkách. Ide 

prevažne o pôdne saprotrofy na rastlinných a živočíšnych zvyškoch. Niektoré druhy sú však 

patogénne, či už pre rastliny, živočíchy alebo aj človeka. Mnohé produkujú veľmi silné 

mykotoxíny, ktoré nepriaznivo pôsobia priamo na mikrobiálnu populáciu ako aj na rastlinstvo 

[2, 3, 12, 13]. Najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi sú predstavitelia rodov Penicillium 

a Trichoderma, ktoré sme identifikovali takmer vo všetkých vzorkách. 

Vo vzorkách z najviac degradovanej  plochy (Š15-Š24) výrazne postihnutej 

acidifikáciou sme idenitifikovali druhy, ktoré sa vo vzorkách z nepoškodenej, resp. málo 

poškodenej plochy (Š1-Š14) takmer vôbec nevyskytovali. Takýmito zástupcami sú dva druhy 

rodu Aspergillus, a to Aspergillus niger a Aspergillus flavus. V týchto pôdach sme tiež 

identifikovali zástupcov čeľade Dematiaceae. Tmavé pigmenty typu melanínov a melanoidov, 
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ktoré obsahujú majú pre ne ochrannú funkciu [3]. Sú to druhy rodov Alternaria, 

Cladosporium a Humicola (Tab. 1). 

Palatinusová (2007) uvádza výsledky chemických analýz vzoriek, ktoré dokumentujú 

zmeny pedochemických vlastností pozdĺž transektu opísaného v časti materiál a metódy. 

Odzrkadľujú sa na hodnotách pH, celkových obsahoch oxidovateľného uhlíka a obsahoch 

výmenného hliníka. Pozdĺž transektu hodnoty aktívnej (resp. výmennej) pôdnej reakcie 

klesajú z počiatočných 5,13 až k hodnotám 2,86. Charakteristický je stupňovitý pokles pH –

pomerne vyrovnané hodnoty na úsekoch Š1 až Š8 (pHH2O okolo 5), Š9 až Š11 (pHH2O okolo 

4), na úseku Š12 až Š17 hodnoty mierne klesajú (pHH2O 3,7 – 3,35) a Š18 až Š24 (pHH2O

okolo 3). Pozdĺž transektu je pufrujúci systém silikátov reprezentovaný vzorkou Š1, do zóny 

pufračného pôsobenia katiónovej výmeny zaraďuje vzorky Š3 až Š8, zónu pufračného 

pôsobenia hliníka reprezentujú vzorky Š9 až Š11, v pufračnej oblasti hliníka a železa sa 

nachádzajú vzorky Š12 až Š15 a v pufračnej oblasti železa sú vzorky Š16 až Š24. Chemická 

degradácia pôd pozdĺž transektu je sprevádzaná aj postupným poklesom obsahu organického 

uhlíka a zmenou obsahu výmenného hliníka [11, 15]. Najnižší obsah výmenného hliníka 

(Al3+) Palatinusová (2007) namerala vo vzorke Š1 (10 mg.kg-1), na úseku Š2 až Š8 obsah 

vzrástol približne dvoj až trojnásobne. Druhá časť je charakteristická prudkým vzostupom 

obsahu výmenného hliníka počnúc vzorkou Š9. Hodnoty týchto vzoriek sa pohybovali od 5,4 

až po 7,85 mg.kg-1.

Záver 

Acidifikácia pôd na lokalite Šobov predstavuje špecifický prípad, kde okyslenie 

spôsobuje voda, ktorej zloženie určuje pyritizovaný hlušinový materiál na šobovskej halde. 

Medzi významné pedochemické parametre indikujúce jednotlivé degradačné procesy patrí 

najmä pokles pH pôdy, celkového obsahu organického uhlíka a vzrast aktivity hliníka [10, 15, 

16]. Na lokalite Šobov sme doteraz izolovali 14 rodov a druhov mikroskopických húb (Tab. 

1). Na nepoškodených a slabšie poškodených  plochách (Š1 až Š14) bolo zastúpených 11  

rodov a druhov (79 % z celkového počtu), na poškodených lokalitách (Š15 až Š24) 8  rodov 

a druhov (57 % z celkového počtu). Vo vzorkách z najviac degradovanej, resp. acidifikáciou 

najviac poškodenej pôdy sme predstaviteľov pododdelenia Zygomycota (Absidia, 

Cunninghamella, Mortierella a Zygorhynchus) vôbec neizolovali. Ich neprítomnosť 

signalizuje zhoršenie rozkladných procesov. Na druhej strane, mitospórické huby sa 

vyskytovali takmer vo všetkých vzorkách (Penicillium, Trichoderma) alebo len vo vzorkách z 
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najviac degradovanej  plochy (Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Humicola). Vyznačujú 

sa vysokou rezistenciou voči nepriaznivým antropogénnym vplyvom, a to vďaka ich 

schopnosti produkovať pigmenty, fenolitické a cytotoxické metabolity, látky fungicídneho 

a antibakteriálneho charakteru [3, 12].
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Úvod a formulácia cieľa

Selén (Se) je polokov, ktorý v životnom prostredí tvorí organické formy a štyri 

anorganické formy. Organické formy majú v stopovom množstve nezastupiteľnú úlohu vo 

fyziológií živých organizmov, napriek tomu je ich relatívna toxicita  pre vodné ekosystémy 

vyššia ako pri anorganických formách [1]. Anorganické formy tvoria selénan (SeO4
2-), 

seleničitan (SeO3
2-), selenid (Se2-) a elementárny selén (Se0). Selénan (SeO4

2-) a seleničitan 

(SeO3
2-) sú dve oxidované formy, rozpustné vo vode a vo vysokej koncentrácií sú toxické pre 

živé organizmy [2]. Elementárny selén (Se0) je nerozpustný a len málo toxický. Selenid (Se2-) 

je vysoko toxický, ale rýchlo a spontánne na vzduchu oxiduje na neškodnú elementárnu 

formu selénu. 

Selén je široko využívaný najmä v elektrotechnickom priemysle, avšak odpadové vody

z niektorých prevádzok obsahujú jeho rozpustné formy. Tieto rozpustné formy selénu však 

obsahujú aj vody na miestach, kde je selén prírodného pôvodu, viazaný zväčša na sulfidické 

rudy spolu s meďou [3]. Prirodzený výskyt selénu v pôdach a podzemnej vode je 

z celosvetového hľadiska značne nerovnomerný. Výrazné rozdiely v jeho obsahu 

v podzemnej vode sú napríklad medzi Slovenskom, celou strednou a severnou Európou (50,5

ng.l-1) na jednej strane [4] a Kaliforniou v Amerike (140 – 1400 µg.l-1) na druhej strane [5]. 

Tradičné metódy čistenia odpadových vôd, ako je chemická precipitácia, reverzná 

osmóza, chemická redukcia železom, či iónová výmena, sú v porovnaní s alternatívnymi 

metódami nákladnejšie [6,7]. Na odstraňovanie selénu z vôd s vysokým obsahom Se(IV) 

a Se(VI) sa využívajú rôzne stratégie od sorpcie na minerálne sorbenty, najmä oxyhydroxidy 

Fe, Mn a Al [8], cez využívanie mikroorganizmov na metyláciu a volatilizáciu Se [9], až po 

mikrobiálnu redukciu selénanov a seleničitanov na elementárny selén [10]. 
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Ako potenciálna alternatívna metóda k sorpcií na minerálne sorbenty sa javí 

biosorpcia, teda schopnosť biomasy viazať rôzne látky z vodných roztokov, predovšetkým 

na bunkových povrchoch. Autori ju v práci [11] definujú ako súvislú fyzikálno – chemickú 

interakciu medzi iónom kovu a bunkovými povrchmi. Ióny kovov sa pri biosorpcií viažu na 

funkčné skupiny bunkových povrchov biosorbentu. Mikroskopické huby patria nepochybne 

k najlacnejším a najefektívnejším biosorbentom [12].

V našich experimentoch sme porovnávali sorpčnú kapacitu Se(IV) minerálnych 

sorbentov a biosorbentov s použitím úpravy močovinou, prípadne oxidmi a hydroxidmi Fe.

Rovnako sme skúmali aj vplyv pH na množstvo selénu sorbovaného na neupravenú biomasu 

a biomasu upravenú močovinou mikroskopickej huby Aspergillus niger. Na sorpčné 

experimenty sme použili mikrobiálnu biomasu A. niger, drevnú biomasu (smrekové piliny), 

zeolit (klinoptilolit,(K, Na)6[Al6Si30O72] . 20H2O, Nižný Hrabovec) a oxyhydroxidy železa. 

Materiál a metódy 

1. Príprava sorbentov

Mikrobiálna biomasa: Biomasu huby A. niger sme pripravili statickou kultiváciou. Do 

Erlenmayerovej banky sme pridali 100 ml vopred pripraveného tekutého SAB živného média. 

Po inokulácií spórami A. niger a 7 dňovej statickej kultivácií pri laboratórnej teplote sme 

vytvorenú biomasu prevarili v destilovanej vode. Následne sme ju sušili pri teplote 105 ºC. 

Biomasu sme rozotreli v trecej miske. 

Zeolit: Zeolit (klinoptiloloit,(K, Na)6[Al6Si30O72].20H2O), použitý v sorpčných 

experimentoch, pochádza z priemyselne využívaného ložiska Nižný Hrabovec. Tento bol 

premytý deionizovanou vodou, vysušený a presitovaný. Pre sorpčné experimenty sme použili 

frakciu pod 0,13 mm. 

Drevná biomasa: Pri experimentoch boli použité chemicky neupravené smrekové piliny. 

Použili sme frakciu pod 0,13 mm, ktorú sme opakovane premyli v destilovanej vode.

Oxidy a oxihydroxidy Fe: Oxidy a oxihydroxidy Fe sme pripravili kvantitatívnym vyzrážaním 

roztoku FeCl3 s roztokom NaOH. Vychádzali sme z ekvivalentných látkových množstiev

FeCl3.6H2O (54.06 g) a NaOH (40 g) v objeme 100 ml destilovanej vody. Po 12 hodinovom 

trepaní sme suspenziu nechali usadiť a previedli opakovane dekantáciu. Suspenziu sme 

následne vysušili pri teplote 105 ºC.

2. Úpravy sorbentov

Úprava oxidmi a oxihydroxidmi železa: Na úpravu boli použité oxidy a oxihydroxidy železa, 

ktoré boli pripravené rovnakým spôsobom, ako v bode 1. Suspenziu sme však sušili pri 
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teplote 80 ºC do polotuhého stavu, pridali sme v hmotnostnom pomere 1:1 rozotrenú drevnú, 

mikrobiálnu biomasu alebo zeolit. Po následnom miešaní sme suspenziu sušili pri teplote 105 

ºC a výsledný tuhý produkt sme po rozotrení presitovali. Pre sorpčné experimenty sme použili 

frakciu pod 0,13 mm. 

Úprava močovinou: 20 g močoviny (Merck, Nemecko) sme rozpustili v 100 ml destilovanej 

vody, pridali sme 20 g rozotrenej drevnej, mikrobiálnej biomasy alebo zeolitu. Po 12 

hodinovom trepaní (150 ot.min-1) sme suspenziu sušili pri teplote 105 ºC . Výsledný tuhý 

produkt sme po rozotrení presitovali. Pre sorpčné experimenty sme použili frakciu pod 0,13 

mm. 

3. Sorpčné experimenty

Schopnosť rôznych druhov sorbentov adsorbovať Se(IV):

Do 200 ml kadičky sme navážili 2 g sorbentu. (Druhy sorbentov a prípadný spôsob ich úpravy 

sú uvedené v Tab.1.) Do každej kadičky sme pridali 50 ml roztoku Se(IV) s koncentráciou 2,5 

mg.l-1. Následne sme systém nechali trepať na trepačke po dobu 1 hodiny (140 ot.min-1). Po 1 

hodine sme roztoky prefiltrovali. Vo filtrátoch sme stanovili obsah Se(IV) na prístroji 

Ecaflow, Istran, Bratislava. Experimenty boli realizované v 2 opakovaniach. 

Závislosť sorpcie Se(IV) neupravenou biomasou a biomasou upravenou močovinou huby A. 

niger od počiatočného pH roztoku:

Do 200 ml kadičky sme navážili 2 g sorbentu. Po pridaní 50 ml roztoku Se(IV) 

s koncentráciou 2,5 mg.l-1 sme za stáleho miešania upravili pH na požadované hodnoty (od 

4,5 po 10,5). Na úpravu pH sme použili roztoky 1M NaOH a 2M HCl. Po úprave pH sme 

kadičky z roztokmi trepali po dobu 1 hodiny. Po 1 hodine sme roztoky prefiltrovali. Vo 

filtrátoch sme stanovili obsah Se(IV) na prístroji Ecaflow, Istran, Bratislava. Experimenty boli 

realizované v 2 opakovaniach.

Výsledky a diskusia

Množstvo selénu adsorbovaného na jednotlivé (bio)sorbenty sme určili ako rozdiel 

obsahu selénu v roztoku pred a po ukončení sorpcie. Potom sme percentuálne vyjadrili aké 

množstvo selénu z pôvodného roztoku bolo (bio)sorbentom odstránené (Tab.1), (Obr.1).

Schopnosť sorbentov a biosorbentov odstrániť Se(IV) z roztoku, ktoré boli použité 

v experimentoch, je uvedená v Tab.1. Z uvedených hodnôt vyplýva, že najúčinnejšie (takmer 

100 %) odstránili Se(IV) sorbenty upravené oxihydroxidmi Fe. Zeolit (klinoptiloloit), drevná

a mikrobiálna biomasa v týchto prípadoch slúžili ako nosiče oxihydroxidov. Tieto zistenia sa 

zhodujú s poznatkami iných autorov, ktorí realizovali sorpčné experimenty so Se(IV) na 
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oxihydroxidoch Fe s vysokou účinnosťou [13,14]. [15] uvádzajú dokonca 97 % účinnosť 

sorpcie Se(IV) vo forme oxyaniónov na aktívne uhlie upravené oxihydroxidmi Fe.

Taktiež pri úprave mikrobiálnej a drevnej biomasy močovinou sme pozorovali mierne 

zvýšenie množstva odstráneného Se(IV) z roztoku v porovnaní s takto neupraveným 

sorbentom. V literatúre sa úprava pomocou reagentov s obsahom amidových skupín, ktoré 

zvyšujú počet väzbových miest pre naviazanie oxyaniónov, spomína len v súvislosti so selénu 

chemicky podobným arzénom [16]. 

Mikrobiálna biomasa A. niger vykazovala relatívne vysoké množstvo odstráneného 

Se(IV) z roztoku v porovnaní so zeolitom, či drevnou biomasou. Zeolit (klinoptilolit) je 

výborný selektívny menič katiónov, avšak Se(IV) vystupuje v roztoku vo forme oxyaniónov, 

ktoré sa do jeho štruktúry viažu v malej miere. Odlišnosti v stavbe bunkovej steny rastlín 

(celulóza) a húb (chitín, chitosan) môžu byť príčinou nízkeho množstva odstráneného selénu. 

Chitín a chitosan totiž obsahujú vo svojej štruktúre amidové skupiny. Tieto sú považované za 

väzbové miesta pri sorpcií oxyaniónov.

Tab. 1. Množstvo Se(IV) odstráneného z roztoku použitím rozličných druhov sorbentov s rôznymi úpravami

Odstraňovanie Se(IV) pomocou sorpcie na mikrobiálnu biomasu a jej prípadná úprava 

sa doteraz v literatúre neobjavuje. Niektoré vyššie spomenuté alternatívne metódy 

využívajúce mikroorganizmy sa zaoberajú ich vplyvom na metyláciu ,volatilizáciu poprípade 

redukciu zlúčenín selénu. V ďalšom experimente sme preto sledovali vplyv pH na množstvo 

odstráneného Se(IV) z vodného roztoku. Z hodnôt, uvedených v Tab.1 vyplýva, že okrem 

sorbentov upravených Fe, najlepšie odstránili Se(IV) neupravená biomasa a biomasa A. niger

Typ
sorbentu

Úprava
sorbentu

Množstvo 
odstráneného

selénu 
z roztoku (%)

SD
(%)

Mikrobiálna biomasa A. niger – 44,12 4,11
Mikrobiálna biomasa A. niger močovina 53,60 1,71
Mikrobiálna biomasa A. niger oxyhydroxidy Fe 100 0,00

Drevná biomasa (piliny) – 17,4 1,88
Drevná biomasa (piliny) močovina 21,62 1,27
Drevná biomasa (piliny) oxyhydroxidy Fe 100 0,00

Drevná biomasa (piliny)
močovina + oxyhydroxidy 

Fe
100 0,00

Prírodný zeolit (klinoptilolit) – 8,67 5,27
Prírodný zeolit (klinoptilolit) močovina 0 0,00
Prírodný zeolit (klinoptilolit) oxyhydroxidy Fe 100 0,00

Oxidy a oxyhydroxidy Fe – 100 0,00
Oxidy a oxyhydroxidy Fe močovina 99,63 0,52
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upravená močovinou. Pri nasledujúcom experimente sme preto sledovali množstvo 

odstráneného Se(IV) pri rôznych hodnotách pH práve u týchto biosorbentov. Na Obr.1 je 

znázornená závislosť odstráneného selénu v % od iniciačného pH roztoku. Najvyššie 

množstvo odstráneného selénu bolo v alkalickej oblasti, a to pri iniciačnom pH 9 a 10,5. 

Tento výsledok kvôli absencií literatúry v danej oblasti vieme porovnať len s autormi, 

skúmajúcimi vplyv pH na sorpciu Se(IV) na ílové minerály, prípade oxyhydroxidy Fe. Podľa

[15], ktorí sledovali sorpciu Se(IV) na aktívne uhlie upravené oxyhydroxidmi Fe, nemala 

zmena pH v rozsahu 2-8 žiaden vplyv na sorpciu selénu, avšak zmena pH nad 8 spôsobila 

rapídne zníženie sorpčnej schopnosti. [14] rovnako uvádzajú, že pri sorpcií Se(IV) na apatit je 

optimálne iniciačné pH 8.
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Obr.1. Závislosť množstva odstráneného Se(IV) z roztoku biomasou huby A.niger upravenej močovinou a 
neupravenej biomasy od inciačného pH roztoku

Záver

Najvyššiu účinnosť odstraňovania Se(IV) z vodného roztoku majú sorbenty upravené 

oxyhydroxidmi Fe (takmer 100%). Pri sorbentoch upravených močovinou sme sledovali 

mierne zvýšenie množstva odstráneného Se(IV). Najnižšie sorpčné schopnosti boli zistené 

u zeolitu (klinoptilolit) a drevnej biomasy. Biosorbenty pripravené z biomasy A. niger, 

neupravenej Fe mali účinnosť odstránenia selénu  od 45 do 60 %, najvyššie pri iniciačnom pH 

9 a 10,5,  z tohto dôvodu sa zatiaľ javia ako veľmi perspektívne biosorbenty. 
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Prognózovanie a simulácia urbánneho vývoja mestskej aglomerácie na príklade mesta 

Bratislavy

Peter Baus

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; peterbaus@peterbaus.eu

Úvod a formulácia cieľa

Urbanizácia a územný rozvoj prejavujúci sa najmä záberom plôch a zmenami 

funkčného využívania územia so sebou prirodzene prináša viacero negatívnych prejavov, 

ktoré sa dotýkajú o.i. aj plôch s rôznym stupňom ochrany prírody. V minulosti sa považovalo

za postačujúce vytvoriť pre ochranu prírody a krajiny sústavu viac-menej izolovaných území 

s rôznymi stupňami ochrany. V súčasnosti sa tento problém začína chápať oveľa 

komplexnejšie [6]. Do popredia sa dostáva problematika fragmentácie krajiny a migrácie

organizmov.

S cieľom zabrániť fragmentácii a podporiť biodiverzitu začali vznikať regionálne, 

národné, ale aj medzinárodné ekologické siete. Siete, ktorých cieľom je „premosťovať“ 

antropogénne vytvorené bariéry v krajine. Medzi tieto bariéry patria diaľnice, cesty, 

železnice, ale nepochybne aj celé sídla.

Urbánny priestor ovplyvňuje okolité prírodné biotopy, znižuje ich kvalitu a narúša 

ekologické vzťahy, ktoré v nich fungujú.

Najväčšie škody na pôvodnom prírodnom prostredí nastávajú často preto, lebo 

opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov nastupujú priveľmi neskoro. Veľmi 

dôležitým činiteľom preto môže byť prognózovanie vývoja javov ovplyvňujúcich prírodné 

prostredie, čo môže pomôcť zaviesť dostatočné opatrenia v správnom rozsahu a najmä 

v dostatočnom predstihu.

Cieľom tejto práce je, na základe dostupných údajov, opísať zmeny krajinnej 

pokrývky (land cover) a využitia krajiny (land use). Ďalej sa s využitím historických 

a aktuálnych mapových podkladov a satelitných snímok pokúsime o simuláciu 

predpokladaného vývoja záujmového územia pomocou expertných systémov. Simulácie 

budeme porovnávať so skutočným stavom krajiny v jednotlivých historických obdobiach, čo 
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nám umožní korelovať jednotlivé odchýlky a zároveň overiť funkčnosť a použiteľnosť 

simulácií.

Záujmovým územím tejto práce, na ktorom sa pokúsime o simuláciu zmien využitia 

krajiny, je hlavné mesto SR Bratislava so svojimi okrajovými časťami.

Metódy výskumu

Pre simuláciu vývoja záujmového územia sme využili expertné systémy využívajúce 

matematické a logické operácie na prognózovanie vývoja krajinnej pokrývky. Konkrétne išlo 

o matematický model „Celulárneho automatu“. V súčasnosti sa simulačné expertné systémy 

využívajú na simuláciu vzťahov medzi lesným a antropogénne pozmeneným prostredím [5], 

na skúmanie zmien jednotlivých typov využitia krajiny [4], ale tiež na simuláciu urbánneho 

rozvoja [2]. O túto poslednú možnosť sme sa v práci pokúsili s využitím programu s názvom 

DUEM (The Dynamic Urban Evolutionary Model) [3].

Ako vstupné dáta pre program sme využili satelitné snímkovanie záujmového územia 

z programu NASA – Landsat [7] z rokov 1990 a 2002. Satelitné snímky sme následne 

interpretovali a spracovali s ohľadom na možnosti programu DUEM. Program pracuje so 

šiestimi typmi využitia zeme: cestné koridory, cestné uzly, obytná zástavba, služby, 

priemysel, iné. Pri vytváraní rastrovej mapy sme teda územie rozdelili do týchto typov 

využitia zeme a výslednú mapu z roku 1990 sme importovali do simulačného programu.

Modelovaním sme na základe priestorového rozloženia záujmového územia z roku 1990 

získali predpokladané priestorové rozloženie prvkov v krajine v roku 2002. Toto rozloženie 

sme následne porovnali so skutočným rozložením prvkov získané zo satelitného snímkovania 

Landsat z roku 2002.

Výsledky a diskusia

Na územnom vývoji mesta sa podieľa veľký počet faktorov [1], z ktorých nie všetky je 

možné objektívne a presne zohľadňovať pri modelovaní priestorovej zmeny mesta v čase. 

Preto aj od modelovacieho softvéru nemožno očakávať úplnú zhodu namodelovaného stavu 

a skutočnosti. Výsledky získané softvérovým modelovaním je potrebné zjednodušiť 

a zovšeobecniť.
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Obrázok 1 predstavuje skutočný stav územia interpretovaný zo satelitných snímok. Zelenou 

farbou sú označené obytné plochy, modrou priemysel a červenou farbou služby. Cestné 

koridory sú znázornené hnedou farbou. S rovnakou farebnou schémou je vytvorený aj 

obrázok 2, avšak tento predstavuje namodelovaný (nie skutočný) stav územia v roku 2002.

Tieto dva vzniknuté stavy sme následne analyzovali a porovnali s ohľadom na určitú 

generalizáciu. Zameriavali sme sa pri tom predovšetkým na lokality, v ktorých došlo v rokoch 

1990–2002 k najväčším zmenám v štruktúre krajiny. Najväčším rozdielom v namodelovanom 

stave je vyššia hustota obytnej zástavby. Je spôsobená faktom, že pri interpretácii skutočného 

stavu sme ako obytnú plochu považovali iba samotné budovy, a teda sme vynechávali zelené 

plochy medzi budovami: parky, chodníky a pod. Keďže program plochy tohto typu nepozná, 

prirodzene zaradil plochy medzi budovami do obytných plôch. Preto nepovažujeme tento 

rozdiel za dôležitý, nakoľko ide, podľa nás, iba o odlišnú interpretáciu toho istého stavu. 

Niektoré modelované lokality, v ktorých došlo v časovom rozmedzí záujmových rokov 

k väčšej výstavbe sú veľmi podobné skutočnosti. Ide najmä o Záhorskú Bystricu, podhorskú 

oblasť Malých Karpát od mestskej časti (MČ) Rača až po mestské centrum (kde bola 

softvérom správne predpokladaná výstavba smerujúca do podhorského pásma vinohradov), 

taktiež výstavba v niektorých častiach MČ Karlova Ves a Dúbravka a tiež zahusťovanie 

zástavby v mestskej časti Petržalka. Naopak v niektorých mestských častiach (Ružinov, 

Vrakuňa, Devín) nedošlo pri modelovaní k veľkému rastu obytných plôch, čo sa zhoduje so 

skutočným stavom. Zaujímavá je tiež prvotná fáza postupnej zmeny priemyselných plôch v 

Obr. 1: Skutočný stav – rok 2002 Obr. 2: Modelovaný stav – rok 2002
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blízkosti nákladného dunajského prístavu na obytné plochy, nakoľko túto zmenu môžeme 

naplno pozorovať najmä v posledných piatich rokoch.

Najväčšie rozdiely medzi modelovaným a skutočným stavom vidíme v absencii

diaľnice E75 vedúcej od Prístavného mostu po Zlaté piesky. Avšak je zrejmé, že stavba 

diaľnic nie je z urbánneho hľadiska prirodzený jav a je stimulovaná inými faktormi, ktoré 

majú často abstraktný charakter a je preto ťažké, alebo priamo nemožné, pokúšať sa o ich 

modelovanie. Druhým rozdielom je hustota obytných plôch v oblasti zvanej Palisády, 

juhovýchodne od Horského parku. V skutočnosti bola zástavba v roku 2002 v tejto oblasti 

oveľa hustejšia. Rozdiel však mohol vzniknúť nepresným interpretovaním stavu z roku 1990, 

nakoľko satelitné snímky z roku 1990 nemajú v porovnaní so snímkami z roku 2002 

dostatočne veľkú podrobnosť, a preto mohli viaceré rodinné domy vzhľadom na svoje menšie 

rozmery zostať nezakreslené, a mohli tak spôsobiť nepresnosti v tejto oblasti. Tento posun 

v kvalite snímok v jednotlivých rokoch sa mohol prejaviť na viacerých miestach, avšak 

predpokladáme, že práve v tejto oblasti, kde je prevaha redšej rodinnej zástavby, sa prejavil 

najmarkantnejšie.

Z nášho pohľadu teda dokázal model DUEM dostatočne verne prognózovať vývoj 

záujmového územia. Zistené odchýlky sme dokázali odôvodniť inými známymi faktormi, 

ktoré nevystupujú ako vstupné dáta v simulácii.

Záver

Mnoho problémov v súčasnom životnom prostredí je spôsobených chybami, ktoré sa 

udiali v minulosti a súčasné generácie nemajú na týchto chybách žiadny podiel, a jedinou 

možnosťou je ich naprávať. Vďaka počítačovej technike máme po prvýkrát v histórii v rukách 

mocný nástroj, ktorý nám umožňuje vďaka rôznym modelovacím softvérom „nahliadnuť“ do 

budúcnosti a posúdiť predpokladaný vplyv nášho konania v nasledujúcich rokoch.

Výsledky tejto práce dokazujú, že je možné modelovaním vytvoriť predpokladaný vývoj 

urbánnych štruktúr. Rovnakým postupom, aký sme aplikovali v tejto práci, je teda možné, 

s využitím súčasných satelitných snímok alebo mapových podkladov, modelovať 

predpokladané priestorové rozloženie prvkov v krajine v budúcich rokoch. Pokiaľ výstupy 

z modelu za využitia ďalších zdrojov dát dostatočne zgeneralizujeme, umožní nám to vytvoriť 

si vernú predstavu o budúcom stave krajiny. Budeme tak schopní predpokladať budúce 

ohrozenie chránených území, prírodných zdrojov a možné narušenia prirodzených 

migračných koridorov organizmov. Opatrenia na zmiernenie alebo zamedzenie týmto 
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nepriaznivým vplyvom urbanizácie teda budeme môcť zaviesť v dostatočnom časovom 

predstihu, čím sa tieto opatrenia stanú oveľa účinnejšími a finančne menej náročnejšími.

Ochrana a manažment prírody a krajiny sa tak dostanú na úplne inú úroveň. 

Modelovanie vývoja krajiny tak podľa nás môže byť dôležitým nástrojom na optimalizovanie 

využívania krajiny človekom.
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Úvod a formulácia cieľa

19. novembra 2004 zasiahla časť územia Tatranského národného parku víchrica. 

Zanechala po sebe pás vyvráteného 40-110 ročného lesa so šírkou 2,5 a dĺžkou 50 km. 

Zasiahnuté bolo územie od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu. Prevažnú zničenú časť tvorili 

porasty s vysokým zastúpením smreka. Po kalamite začal prebiehať monitoring zameraný na 

hodnotenie vplyvov tejto udalosti na jednotlivé zložky krajiny a na definovanie ďalšieho vývoja 

v krajine. Výskum je koordinovaný Výskumným ústavom Štátnych lesov TANAP-u. Boli 

založené štyri plochy (každá o rozlohe 100 ha), ktoré reprezentujú rôzne manažované územia. 

Ide o výskumnú plochu nepostihnutú kalamitou (REF), územie postihnuté kalamitou s následnou 

aplikáciu ťažobných zásahov (EXT), územie, v ktorom bol les ponechaný na samovývoj (NEXT) 

a územie, ktoré po vyťažení zhorelo (FIR). Cieľom našej práce bolo porovnať rastlinné zloženie, 

priebeh sekundárnej sukcesie na rôzne manažovaných územiach. Prieskum by mal pomôcť pri 

špecifikácii konkrétnych opatrení najprijateľnejších pre zachovanie prírodného dedičstva 

Tatranského národného parku. 

Metodika

1. Charakteristika výskumných plôch

Plochy sa nachádzajú na južnom úpätí Vysokých Tatier v nadmorskej výške 1000 – 1200 

m n.m. Sklon nadobúda hodnoty od 0° po 20°. Veľkosť každej výskumnej plochy je 100 ha. 

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na danom území tvorí podľa Mucinu a Maglockého [1] 
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asociácia Vaccinio myrtilli-Piceetum. Dominantným pôdnym typom sú kambizeme podzolové, 

zrnitostne stredne ťažké, hlinité až piesčito-hlinité [2]. 

Plocha EXT – Danielov dom; na lokalite prebehlo po kalamite spracovanie drevnej hmoty;

(súradnice – N49°07’11,9’’, E020°09’47,6’’)

Plocha REF – Vyšné Hágy; referenčná plocha nepostihnutá kalamitou, t.j. kontrolný les;

(súradnice – N49°07’17,5’’, E020°06’16,4’’)

Plocha NEXT – Tatranská Lomnica – Jamy; plocha je ponechaná na samovývoj; (súradnice 

N49°09’36,3’’, E020°15’08,8’’)

Plocha FIR – Tatranské Zruby; plocha postihnutá požiarom v lete 2005, ktorý prebehol po 

odstránení kalamitného dreva; (súradnice – N49°07’49,7’’, E020°11’57,3’’)

V mesiacoch júl – september 2008 bolo na každej z týchto plôch vykonaných 25 

fytocenologických zápisov. Plôšky o rozlohe 20x10m boli zakladané tak, aby reprezentovali 

charakter danej výskumnej plochy. 

2. Fytocenologické zápisy

Zápisy boli získané metódami zürišsko-montpellierskej školy. Použitá bola 7-členná 

kombinovaná stupnica početnosti a pokryvnosti [3]. Na plôškach sa robil súpis druhov 

v stromovom, krovinnom a bylinnom poschodí. Druhy boli určované podľa kľúča 

Exkursionsflora von Deutschland [4] a podľa Veľkého kľúča na určovanie vyšších rastlín [5]. 

Názvy taxónov sa pridržiavajú Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [6].

3. Štatistické spracovanie získaných dát

Výsledky boli spracované v programe TURBOVEG a následne exportované do programu 

CANOCO [7]. Pri testovaní dĺžky gradientu metódou DCA sme zistili, že gradient presahuje 

dĺžku 3 SD a na vyhodnotenie nášho dátového súboru sú preto vhodné unimodálne metódy [8]. 

Dáta sme ďalej vyhodnotili metódou DCA, ktorá reprezentuje nepriamu gradientovú analýzu. 

Keďže nás zaujímalo najmä celkové floristické zloženie jednotlivých plôch, hodnoty pokryvnosti 

v 7-člennej Braun-Blanquetovej škále boli prevedené na percentuálne hodnoty. Tieto boli 

následne logaritmicky transformované, čím sa zvýraznil vplyv vzácnejších a menej početných 

druhov. Dva zápisy, ktoré sa pri prvotnej analýze prejavili ako výrazne odlišné od zvyšného 

dátového súboru (tzv. outliers), boli vyradené z ďalšej analýzy.
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Výsledky

Prvá ordinačná os, ktorá najvýraznejšie diferencuje dátový súbor predstavuje gradient od 

špecifickej vegetácie na zhoreniskách po referenčný les. Druhá ordinačná os reprezentuje menej 

výrazný gradient medzi vyťaženými a nevyťaženými kalamitnými plochami. Výsledky 

nepriamej gradientovej analýzy z pohľadu zápisov naznačujú, že zhorenisko (FIR) sa 

k referenčnému lesu (REF) približuje najmenej. Veľký rozptyl zápisov v ordinačnom priestore 

naznačuje vysokú variabilitu medzi rastlinným zložením jednotlivých zápisov. K tomu mohol 

prispieť fakt, že na ploche sa striedali časti s dominantným druhom Chamerion angustifolium

a časti kde dominantným bol druh Calamagrostis villosa. Medzi ťažiskami zápisov plôch 

vyťažených (EXT) a nevyťažených (NEXT) nie je výrazný rozdiel. Viac sa k ploche REF 

približuje plocha NEXT. Rozdiel medzi plochami je pozorovateľný najmä rozmiestnením 

zápisov v grafe. Na ploche EXT je v zápisoch značná variabilita. Efektivita manažmentu, 

v súčasnosti na tejto ploche prebiehajúceho, je zrejme rozdielna. Niekde sa vysadeným druhom 

darí viac, niekde menej. Odlišné je to u plochy NEXT. Rozptyl zápisov v ordinačnom priestore 

je v porovnaní s plochou EXT oveľa menší, čo hovorí o podobnosti ich druhového zloženia 

a teda aj o relatívne plynulom priebehu sukcesie. 

-0.5 3.5

-0
.2

1.
4

NEXT

FIR

REF

EXT

Obr.1: Ordinačný diagram zápisov (výsledok nepriamej gradientovej analýzy metódou DCA). Fialové štvorce 

predstavujú zápisy na ploche FIR, žlté obdĺžniky zápisy na ploche EXT, červené trojuholníky zápisy na ploche 

NEXT, zelené kosoštvorce zápisy na ploche REF.
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Diskusia

Podľa ordinačného diagramu, spomedzi všetkých kalamitných plôch sa zhorenisko (FIR) 

posunulo najďalej od referenčného lesa. Požiar v júli 2005 výrazne ovplyvnil stanovištné 

podmienky a druhové zloženie biotopu. Pravdepodobne pozastavil rozbehnutú sekundárnu 

sukcesiu a zapríčinil vymiznutie druhov citlivých na požiare. Na ploche napríklad úplne 

absentovali niektoré druhy ako Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella a Homogyne alpina. 

Po vyťažení plochy a odvezení drevnej biomasy možno predpokladať, že šíriaci sa oheň bol 

prízemný. Podľa Plesníka [9] oheň v podobných podmienkach ničí hlavne semenáčiky, mladé 

stromy, kry, nadzemnú časť bylín, najmä tráv. Na ploche bolo zaznamenané minimálne 

zmladenie druhu Picea abies. Zmladzujú listnaté pionierske dreviny Salix caprea, Sambucus 

racemosa a Sorbus aucuparia. Po ohni dobre regenerujú trsovité trávy [9], v našom prípade je to

Calamagrostis villosa, v poraste ktorého smrek slabo regeneruje [10]. Spoločenstvo tvorí 

mozaiku striedajúcich sa plôch, kde dominantný je druh Calamagrostis villosa a plôch, kde 

prevláda rúbaniskový druh Chamerion angustifolium. V súčasnosti na území prebieha 

manažment, zalesňovanie a kosenie kalamitných plôch. 

Rozdiely medzi vyťaženými (EXT) a nevyťaženými (NEXT) plochami neboli 

v ordinačnom priestore výrazné. K porovnávaciemu lesu (REF) sa najviac približovala plocha 

nevyťažená. Faktom je, že na tejto ploche sa rozkladá mŕtve drevo, z čoho profitujú nielen 

ihličnaté, ale aj listnaté pionierske dreviny. Viaceré výskumy potvrdili afinitu zmladenia 

k odumierajúcemu drevu [11, 12, 10]. U druhu Sorbus aucuparia bolo zistené uprednostňovanie 

takýchto stanovíšť [13]. Druh Sorbus aucuparia je schopný zmladiť aj v machoch a nízkej 

bylinnej vegetácii. Naopak vo vyšších trávach (ako je napríklad Calamagrostis villosa)

zmladzuje sporadicky, v papradiach takmer vôbec [13]. Podľa Jonášovej a Pracha [14] na 

plochách s ponechaným mŕtvym drevom dobre regeneruje aj smrek (Picea abies). Nižší počet 

semenáčikov a mladých stromčekov smreka nájdeme v častiach s vysokou abundanciu papradí a 

trávovitých druhov (Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Luzula 

sylvatica). Tam obzvlášť hrá ponechané mŕtve drevo významnú úlohu [10]. Smrekové lesy 

zasiahnuté rôznymi disturbanciami (víchrice, kalamity podkôrneho hmyzu) sa vo všeobecnosti 

bez zásahu človeka obnovujú veľmi dobre [15]. 

Zmladenie na ploche EXT prebieha v súčasnosti predovšetkým prostredníctvom 

riadeného zalesňovania. Na sledovaných plochách boli zaznamenané sadenice druhov Pinus 
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sylvestris, Larix decidua, Acer pseudoplatanus. Druhovú pestrosť spôsobuje hlavne kosenie, 

ktoré je súčasťou manažmentu na kalamitnom území. Tam, kde sa manažmentu darí, zlepšili sa 

podmienky pre menej expanzívne druhy. Dominantnými ostávajú typické svetlomilné vysoké 

trávy (Calamagrostis villosa) a rúbaniskové druhy Chamerion angustifolium a Rubus idaeus.

Referenčná plocha je príkladom typickej čučoriedkovej smrečiny. Celkový ráz stanovíšť 

podporuje viac vývoj ihličnanov. Z listnatých drevín je stálou zložkou jarabina vtáčia (Sorbus 

aucuparia), ktorá so smrekom prekonáva vo vývoji porastov cyklickú zámenu. Rozširuje sa za 

znižovania stromového zápoja. Naopak smreku, viazanému na tienistejšie miesta, vytvára 

vhodné podmienky pre zmladzovanie a ako menej konkurenčný druh následne ustupuje [16]. 

V bylinnom poschodí sa obligátne vyskytujú Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Vaccinium 

vitis-idaea, Homogyne alpina [16]. Druh Calamagrostis villosa sa síce v čučoriedkových 

smrečinách objavuje záväzne, nie však v takej miere ako na kalamitných plochách. 

Záver

Už v minulosti sa hľadali riešenia na obnovu kalamitami zdevastovaných lesných 

porastov [17]. Po intenzívnych disturbanciách vznikali obavy, či budú narušené porasty schopné 

naďalej plniť svoje funkcie. Prevládal aktívny manažment, čiže odstránenie pokalamitného dreva 

z lesa. S pasívnym prístupom nemáme na danom území prakticky žiadne skúsenosti. Je 

zaujímavé sledovať vývoj týchto spoločenstiev a v nich uplatňujúce sa zákonitosti sukcesie.  
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Účinky znečištění vod v oblasti městské aglomerace na rodivost vodních plžů
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Úvod a cíle

Voda je základní potřebou pro všechny organismy včetně člověka, její znečištění je 

proto závažným celosvětovým problémem. Člověk a jeho činnosti byly přirozeně vždy 

zdrojem znečištění vod, ale moderní společnost přináší neustálé zvyšování produkce 

chemických látek, nové objevy v oblasti chemie a farmakologie a tedy rozšiřování spektra 

látek vypouštěných do prostředí, ale také větší zájem o stav životního prostředí a nové 

možnosti jeho sledování. Díky těmto změnám byly v posledních desetiletích pozorovány 

v prostředí mnohé nové polutanty a dosud neznámé účinky znečištění na organismy nebo 

ekosystémy [1]. Také čistírny odpadních vod (ČOV) a úpravny vod jsou zaměřeny na 

odstraňování a sledování tradičních polutantů a nastávají problémy s odstraněním nových typů 

polutantů jako jsou farmaka, látky z kosmetického průmyslu a endokrinní disruptory (EDCs)

[2].

Endokrinní disrupce (ED) je narušení přirozeného fungování hormonálního systému 

organismu a jeho následky. Nejvíce se výzkum zaměřuje na hormony spojené 

s rozmnožováním a růstem živočichů. Vzhledem ke složitosti hormony řízených 

fyziologických dějů je problematické prokázat na úrovni ED kauzalitu mezi působením 

polutantů a sledovaným parametrem, zvlášť pokud jde o přirozené matrice obsahující směsi

polutantů. Jedním z hlavních mechanismů působení na rozmnožování organismů je interakce 

látek s estrogenními receptory (ER). Látky, které se na ER vážou jsou tedy potencionálními 

EDCs. Tato vazba byla prokázána u řady látek jako jsou například přirozené a umělé hormony 

estrogenního typu, fytohormony, alkylfenoly, polychlorované bifenyly nebo pesticidy [3]. 
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Cílem testu bylo posoudit vliv sedimentu a vody na mortalitu a rodivost písečníka 

novozélandského (Potamopyrgus antipodarum) exponovaného „in situ“ na lokalitách na řece 

Svratce a Svitavě v okolí města Brna, které byly charakterizovány pomocí detailních 

chemických analýz, a pokusit se zjištěnou kontaminaci a vliv na organismy dát do souvislostí. 

Písečník byl používán jako modelový organismus v testech s endokrinními disruptory a jeho 

rodivost se jeví být citlivým parametrem působení těchto látek [4, 5, 6]. 

Materiál a metody

1. Lokality:

1a. Svratka nad Brnem, Kníničky

2a. Svitava nad Brnem, Bílovice nad Svitavou

1b. Svratka pod Brnem, nad soutokem se Svitavou, Přízřenice

2b. Svitava pod Brnem, nad soutokem se Svratkou, Přízřenice

3. Svratka po soutoku se Svitavou, pod ČOV pro Brno, Modřice

4. Svratka 3km pod ČOV pro Brno, Rajhradice

Obr.1: Mapa lokalit zvolených pro test „in situ“ s P. antipodarum a pro odběry vzorků vody a sedimentů na 

chemické analýzy v rámci projektu MŠMT 2B06093. STP - čistírna odpadních vod pro Brno.
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Lokality byly vybrány dle projektu MŠMT 2B06093, ve spolupráci s ČHMU v Brně,

Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a 

Výzkumným centrem pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii Recetox. Jedná se o 

dlouhodobé sledování znečištění řek Svratky a Svitavy v okolí Brna se zaměřením na EDCs. 

V rámci projektu jsou odebírány a analyzovány vzorky sedimentů a vody a také je vzorkována 

voda pomocí pasivních vzorkovačů POCIS a SPMD. 

2. Organismy:

V testu byly použiti vejco-živorodí předožábří vodní plži - písečníci novozélandští 

(Potamopyrgus antipodarum). Populace pocházela z pískovny Stratov, kde byla odebrána a 

následně chována v laboratoři. 

Tento druh pochází z Nového Zélandu, ale v dnešní době je rozšířen po celém světě. 

V Evropě jsou známy pouze partenogenetické populace. Rodivost tohoto druhu se ukázala být 

citlivým parametrem znečištění spojovaným s působením endokrinních disruptorů.

3. Materiál:

Klece - nerezové sítko k sacímu koši s plastovým závitem ½  Bugatti 

- litinové víčko 5/4 Pumpa

- silonová síťka

Tyče, ocelová lanka a šňůry na uchycení klecí na břehu.

Skleněné lahve na převoz písečníků na lokality.

Plastové kádě na převoz klecí do laboratoře.

Test byl proveden v období dubna až června 2008, v době kdy byly odebírány také 

vzorky vody a sedimentů na chemické analýzy. Týden před nasazením písečníků byly 

dopraveny klece na lokality (vždy 6 na jednu lokalitu), bylo do nich přidáno malé množství 

říčního sedimentu a byly ponechány ve vodě přímo na místě testu, kvůli přirozenému nárůstu 

biofilmu a odplavení možných nežádoucích látek z povrchu klecí. 

Po týdnu byly ve skleněných lahvích přivezeni písečníci a umístěni po osmi jedincích 

do klecí. Klece byly následně ještě překryty silonovou síťkou, aby juvenilní jedinci nemohli 

uniknout do prostředí. Po osmitýdenní expozici byly klece s písečníky převezeny v plastových 

kádích s vodou do laboratoře, jedinci byli vybráni a usmrceni v 10% roztoku MgCl2. Následně 
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byli vypreparováni a pod mikroskopem byl vyhodnocen počet embryí v zárodečném vaku a 

mortalita adultů.

Výsledky a diskuze

Pomocí chemických analýz byl na lokalitách sledován ve vodě a sedimentu obsah 

PAHs, PCBs, HCH, DDT a jeho metabolitů a pouze ve vodě také obsah polárních léčiv a 

pesticidů.

U DDT, HCH a PCBs byla v minulosti prokázána estrogenní aktivita u organismů [7].

U PAHs byla prokázána antiestrogenita i slabá estrogenita [8]. Antiestrogenita byla 

pozorována i u PCBs [7].

Chemické analýzy nepolárních látek v sedimentech a vodě ukazují, že ve většině 

případů je hladina sledovaných polutantů v sedimentu na lokalitách v mezích přirozeného 

obsahu daných látek v přírodě podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí 

7/1996. Pouze PAHs a PCBs se pohybují v hodnotách mírného znečištění. Všechny naměřené 

hodnoty ve vodě jsou pod limitem přípustného znečištění povrchových vod podle nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb.

Analýzy léčiv a pesticidů ve vodě ukázaly překvapivě vysokou koncentraci léčiv na 

lokalitě 2a, která může být způsobena větším počtem obcí a satelitních sídlišť v této oblasti 

s ČOV s nedostatečnou kapacitou vzhledem k nárůstu počtu obyvatel i nedostatečným 

technologiím čištění vod. Nárůst koncentrace některých léčiv i pesticidů byl naměřený také

pod ČOV pro Brno a ukazuje na zmíněnou nedostatečnost metod čištění vod vzhledem 

k novým typům polutantů.

Chemické analýzy steroidních hormonů v přirozeném sedimentu jsou velmi náročné, 

proto nejsou v práci zahrnuty, ale vývoj metody v rámci projektu probíhá.

Nejnižší mortalita exponovaných dospělých písečníků a rodivost blízká hodnotě 

přirozené rodivosti během chovu byla sledována na lokalitě 1a (viz Obr.2 a 3). Také chemické 

analýzy vody ukazují tuto lokalitu jako nejčistší. Proto ji používáme jako kontrolní vzhledem 

k ostatním lokalitám v testu. Z tohoto hlediska byla rodivost, stejně jako mortalita, zvýšena na 

lokalitě 2a, 3 a 4. Z toho na 2a a 3 významně. Na lokalitě 1b je rodivost naopak významně 

snížena.
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Obr.2: Mortalita adultů P. antipodarum po 8 týdnech expozice „in situ“
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Obr.3: Rodivost - počet embryí v zárodečném vaku P. antipodarum po 8 týdnech expozice „in situ“

  Nárůst rodivosti víceméně koreluje s obsahem léčiv a pesticidů ve vodě, pouze 

v případě lokality 1b je tomu naopak. U léčiv a pesticidů byly zjištěny různé mechanismy 

estrogenní nebo androgenní aktivity, jejich spolupůsobení může mít charakter adice, 

antagonismu nebo synergismu [9]. Tyto vztahy jsou velmi složité a z chemického složení a 

znalostí vazby daných látek na estrogenní nebo jiné receptory nejsme schopni extrapolovat 

konečný efekt na organismus. V tomto případě je možné, že nárůst nebo pokles rodivosti 

písečníka souvisí s estrogenní nebo androgenní aktivitou látek v sedimentu a vodě, ale 

otázkou zůstává, zda je tento efekt opravdu na úrovni ED nebo je-li reakcí na stres nebo 

podmínky prostředí na dané lokalitě. Každopádně zvýšená mortalita na lokalitách, kde byla 

zároveň zvýšena i rodivost poukazuje na to, že to nebyly příhodné podmínky prostředí, které 

vedly ke zvýšení rodivosti písečníka.  Jednoznačně můžeme říct, že sedimenty a voda pod 

ČOV pro Brno a na lokalitě se zvýšenou hustotou obyvatel v setelitních sídlištích a 

s nedostačující ČOV mají vliv na zvýšení rodivosti ale zároveň i mortality písečníka 

novozélandského, což je ve shodě s jinými výzkumy ED v řekách pod ČOV [10, 11].

*

*

*
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Závěr

Test „in situ“ na lokalitách v okolí Brna prokázal vliv sedimentů a vody pod ČOV pro 

Brno a v místě se zvýšenou hustotou osídlení na zvýšení mortality a rodivosti písečníka 

novozélandského a významné snížení rodivosti písečníka na lokalitě pod Brnem. Tyto účinky 

by mohly být výsledkem znečištění lokalit zvláště polárními látkami – léčivy a pesticidy, u 

nichž byl prokázán na organismy vliv na úrovni ED.

Poděkování

Výzkum byl realizován za podpory projektů FRVŠ 1996/2009 a MŠMT 2B06093.
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Vplyv antropických faktorov na diverzitu lišajníkov Borskej nížiny

Alica Dingová

Slovenská akadémia vied, Botanický ústav, Oddelenie geobotaniky, Štefánikova 3, P.O.Box 

254, 814 99 Bratislava, Slovensko; alica.kosuthova@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Lišajníky Záhorskej nížiny neboli do súčasnosti predmetom komplexného štúdia. 

Borská nížina pre svoje zvláštnosti púta pozornosť botanikov už od dávnej minulosti

[11,16,18]. Piesčité podložie s 500 m2 viatych pieskov, pôvodná vegetácia nahradená v 

minulosti monokultúrami borovice lesnej, špecifický manažment lesného hospodárenia 

a zachovalé zvyšky prirodzenej vegetácie - to všetko robí z Borskej nížiny ekosystém, aký sa

inde na Slovensku nevyskytuje.

Pri deteriorizácii prostredia sa mení zloženie jednotlivých druhov rastlín a celých 

fytocenóz. Na stav životného prostredia v širšom slova zmysle poukazujú v mnohom 

organizmy, na ktorých sa odrážajú zásahy ľudskej činnosti. Jedným z vhodných indikátorov 

sú práve lišajníky. Stavbou stielky sú predurčené veľmi senzitívne vnímať zmenu v danom 

ekosystéme [17] a mnohé taxóny sa iba veľmi ťažko zmenám prispôsobujú.

Cieľom štúdie je podať prehľad diverzity terestrických lišajníkov na Borskej nížine, s 

dôrazom na objasnenie, aký vplyv majú antropické zásahy na diverzitu lišajníkov.

Z antropických faktorov sledujem tie, ktoré sa týkajú hospodárenia v lesných 

porastoch. Domnievam sa, že antropické faktory sú dôležitými činiteľmi ovplyvňujúcimi 

výskyt, diverzitu a abundanciu lišajníkov. Menia sa tieto parametre vzhľadom k porastom, 

ktoré sú antropickými faktormi menej alebo viac ovplyvnené?

Materiál a metódy

Študovala som lišajníky viatych pieskoch v prirodzenej a sekundárnej vegetácii. 

Vybrané lokality som rozdelila na tri typy podľa charakteru manažmentu nasledovne:

Podľa typu lesného manažmentu vo vegetácii: A. bez lesného manažmentu, B. s lesným 

manažmentom – Hospodárske lesy, C. s lesným manažmentom – Ochranné lesy 
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Podľa veku porastov: 1. Bez drevín – 0 rokov (1a-obnažený piesok, 1b-medzi hustou 

vegetáciou vyšších rastlín), 2. Náletové dreviny/porasty (s dominanciou Pinus sylvestris) 1 –

10 rokov, 3. 11 – 40 rokov, 4. 41 – 70 rokov, 5. 71 – 100 rokov, 6. 101 a viac rokov. 

Na každej študijnej ploche som vyberala 10 štvorcov. Jediným kritériom pri ich výbere 

bola prítomnosť minimálne jedného taxónu lišajníka, inak bol výber viac-menej náhodný. Vo 

štvorcoch o rozmere 0.5 x 0.5 m (0.25 m2) som kvantifikovala druhové zloženie rastlinstva 

pomocou rozšírenej 9-člennej škály abundancie a dominancie podľa metodiky zürišsko-

montpellierskej školy [1,3]. Jednotlivé fytocenologické snímky boli vložené do databázového 

programu TURBOVEG [5] a odtiaľ exportované do tabuľkového programu JUICE [19]. Pre 

numerickú klasifikáciu som použila program PC-ORD [9] β-flexibilnú metódu v kombinácii 

s Jaccardovým koeficientom. Určovala som podľa klúčov: [6,7,12,13,15,20]. Nomenklatúra 

lišajníkov je zjednotená podľa práce [2]. Kategórie ohrozenia sú podľa práce [14]. 

Nomenklatúra vyšších rastlín je podľa práce [8].

Vymedzenie územia

mapa 1. Záujmové územie s lokalitami na Borskej nížine (autor Dušan Senko)
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Výsledky a diskusia

Doteraz som zaznamenala poznatky zo 156 zápisov zo Záhorskej nížiny. Na Záhorskej 

nížine som zaznamenala 34 druhov terestrických lišajníkov. Zamerala som sa na diverzitu 

lišajníkov a sledujem ich abundanciu na lokalitách s rozdielnym lesným manažmentom. 

Sledované antropické zásahy sú nasledovné:

Tab. 1: Vplyv manažmentu.

Typ Počet Obhospodarovanie
Vegetácie taxónov Depó-

nium
Herbi-
cídy

Okopá-
vanie

Kose-
nie

Hnoje-
nie

Prebier-
ka

Prere-
závka

Suché
drevo

Umelá
Obnova

Prir.
Obnova

A 30

1a.
27 - - - - - - - + - -

1b.
16 - - - - - - - + - -

2
16 - - - - - - - + - +

3
- - - - - - - - - - -

4
- - - - - - - - - - -

5
- - - - - - - - - - -

6
- - - - - - - - - - -

B. 15 Obhospodarovanie

1
5 - + + + + - - - - -

2
- - - - - - - - - - -

3
9 + + + + - + + + + -

4
8 + + + + - + + + + -

5
4 + + + + - + + + + -

6
- - - - - - - - - - -

C. 24 Obhospodarovanie

1
- - - - - - - - - - -

2
- - - - - - - - - - -

3
- - - - - - - - - - -

4
16 + - + + - - - + - +

5
21 + - + + - - - + - +

6
19 + + + + - - - - - +

+ áno, - nie, A. – bez lesného manažmentu, B. – s lesným manažmentom – Hospodárske lesy, C. s lesným 
manažmentom – Ochranné lesy 1. Bez drevín – 0 rokov/úhor, 1a - obnažený piesok, 1b - mezdi hustou 
vegetáciou vyšších rastlín, 2. Nalietané dreviny alebo porasty (Pinus sylvestris) 1 – 10 rokov, 3. 11 – 40 rokov, 4. 
41 – 70 rokov, 5. 71 – 100 rokov, 6. 100 a viac rokov. 
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Tabuľka 2. Diverzita a abundancia lišajníkov analyzovaná v programe PC-ORD.
Počet zápisov (156) A B                        C                  D                      E               F                  G

                            00000000010000 000001001000100 0011111111100000100001111011 0010000000100000011111 00100000001111011000100100 001000000000000000001 010011111011111111101000011001 

                            00076600446766 064472682803514 0034351324526934346780234722 1253358114335422543435 19523595991243744191599099 124413355222321453551 617711212800110000072788803881 

                            14661825705067 309873419273206 8986402078442055303344862846 4069248582585119991591 15357061723517973389549313 284466187263077364320 974558092029460517611257382691 

Cladonia furcata           44444455333333 2222222.2211122 .1......r..........1..2.2... .r.................... ...1...................2.. ..........r..1...1..2 ...12....12.22r2.....1........

Cladonia chlorophaea        ....r1...2..1. .....1......... 32221r...r.1....+.1.1..21..r ..........2........... ...........r..1........... ..................... ..11......2........1..r.......

Cladonia phyllophora       .........221.. .........1..r.. ..1112....r........222333.12 .....1...............2 .......................... ..................... 1.11.........2.1...1r12+2..r..

Cladonia pyxidata           ........r.11.. ...1r...1...r.. ............r.1221....1..+11 .......1.2.1.2........ ............1............. ....1r............... ..1................r....1..r..

Cladonia subulata          .............. .....1...+..... ...r2.rrrr...1..1...+2r...11 .11.......r...1...11r2 22222222222222..2443333333 ......1....1......2.1 ..........21.2111.r...1.+r...1

Cladonia rei               .............. ...1.r...1..1.. .....r...rr1...1............ 4333333222222.22111211 ..1............rr..1r..... ....+....1...1..1.... ............................2.

Cladonia coniocraea         .............. ..1..1r.+...... .....rrr...322..21+..11..r.r ...11...1.r......r1.11 111...1.11.2.....12..21122 ..........1+.1...1... ..1r......2..2....r.r........2

Cladonia fimbriata          ............1. ....r2.....1... .1+..r......r1.....1.2....r. .1....r2.r1222.....r1. r+.....11r.+.r..11r..11211 ...11111r.....22233.r ...........r.......r........1 

Peltigera didactyla         .............. ............... .............2.............. ................1..... .....22..r...........1..+.  .......1..........233 ..............................

Placynthiella icmalea       ........1..... ...1........... ............................ .1r....11.r..11.r..... 1..21..............1......  1111r....2222221..... ......................r.......

Cladonia verticillata      .........r.1.. .........1..... ...122..................r.1. ...................... ..........................  ..................... ...1..........21..r.r......1..

Cetraria aculeata          .............. ............... ............................ ...................... ..........................  ..................... 2122.111....1..1..2......1...1

Cladonia a. ssp. mitis     .....1.....2.. ....2.......... ...................r........ ...................... ..........................  ..................... 1.11.11........221r33344...2..

Cladonia a. ssp. squarrosa  .............. ............... ............................ ...................... ..........................  ..................... .22.2..11..433...........1...1

Cladonia foliacea           ............2. ............... ...................r.2...... ...................... ..........................  ..................... ...r2...133.32221r1.+r1..1...2

Cladonia rangiformis        .............. ............... ....................22...... ...................... .......................1..  ..................... .........111..11222.....444333

Cladonia gracilis          .....1...r.2.. ............... ...........................r ...................... ..........................  ..................... 2.234........................r

Cladonia rangiferina        .............. ......3........ ............................ ...................... ..........................  ..................... .............................. 

Cladonia s. ssp. squamosa  .....2........ ............... .....+.............2........ ..........1.........r. ............r2222...r.....  ..................... ..22...............r.2........ 

Cladonia subrangiformis     .............. .......223..... ............................ ...................... ..........................  ..................... ....1.......2...........2.....

Cetraria islandica          ............12 ............... ............................ ...................... ..........................  ..................... .............................. 

Cladonia coccifera          .....1........ ............... ............................ ...................... ..........................  ..................... ...................r..r....... 

Cladonia cornuta            .............. ............... ..r......................... ...................... ..........................  ..................... .............................. 

Cladonia grayi              ....r......... ............... ..........................r. ...................... ..........................  ..................... .....................r.....r.. 

Cladonia digitata          .............. ............... .1...............32......... .........1............ ..........................  ..................... .............................. 

Cladonia glauca            .............. .....r......... ........2................... ...................... ..........................  .........1..........1 ......+r.1.....1.............. 

Cladonia m. ssp. floerkeana .............. .........+..... ....................1....... ...................... ..........................  ..................... r.....................1....r.. 

Cladonia m. ssp. macilenta  .....r......11 ............... ....................1...2223 ....................+. 1........1................  ...............1..... .......+...........1+.1....r.. 

Cladonia portentosa        ..........1... ......3........ ............................ ...................... ..........................  ..................... .............................. 

Micarea sp.                .............. ............... ............................ ...................... .........................+  ..................... .............................. 

Placynthiella oligotropha  .............. ............... ............................ ....................+r .............r............  ..................... .............................. 

Placyntiella uliginosa     .............. ............... ..........................1. ....................++ ..........221...1...r..2..  ..................... .r...r.r..11r1...........r.... 

Stereocaulon condensatum    .............. ............... ............................ ...................... ..........................  ..................... .r...+1r...................... 

Trapeliopsis sp.            .............. ............... ............................ ...........1.......... ....2.....................  ..................... .............................. 
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Na lokalitách B. - hospodárskych lesov bez drevín a lesov do 40 rokov sú druhy: C. 

coniocraea, C. fimbriata, C. rei, a C. subulata (tabuľka 2, zhluk D, E). Sú to apofytické druhy 

na prirodzených alebo antropicky ovplyvnenými stanovišťami [4,10]. Výskyt týchto druhov 

nasvädčuje, že lokality sú antropickými faktormi ovplyvnené.

Lokality B. - hospodárskych lesov do veku 40 rokov sú charakteristickými pre druhy: 

Cladonia fimbriata, Peltigera didactyla a Placynthiella icmalea (tabuľka 2, zhluk F). Sú to 

apofytické druhy na prirodzených alebo antropických stanovištiach a tiež druhy pionierske 

[10,20]. Výskyt týchto druhov nasvädčuje, že lokality sú antropickými faktormi ovplyvnené.

Lokality B. – hospodárskych a C. - ochranných lesov nad 40 rokov, na ktorých je 

dominantná Cladonia furcata sú uvedené v tabuľke 2 (zhluk A, B).

Na lokalitách A. bez drevín, v zapojení vyšších rastlín, kde sa tvorí 1-2 centimetrová 

vrstvička humusu, dominujú druhy: Cladonia chlorophaea, C. coniocraea, C. fimbriata, C. 

phyllophora, C. pyxidata a C. subulata (tabuľka 2, zhluk C).

Na lokalitách A. s otvoreným pieskom a v C. - ochranných lesoch nad 40 rokov sa 

objavujú taxóny vyskytujúce sa v klimaxových spoločestvách vyšších rastlín a taxóny schopné 

vyšším rastlinám konkurovať (tabuľka 2) [20]. Sú to taxóny: Cladonia arbuscula ssp. mitis, 

C. arbuscula ssp. squarrosa, C. cervicornis ssp. verticillata, C. foliacea, C. gracilis a C. 

rangiformis (tabuľka 2, zhluk G). 

Záver

Vo výsledkoch je signifikantný rozdiel v diverzite a abundancii lišajníkov medzi 

lokalitami s rozdielnym lesným manažmentom. Diverzita je najvyššia na lokalitách A. – bez 

lesného manažmentu ,podobná na lokalitách C. – v ochranných a najnižšia v B. –

v hospodárskych lesoch. Diverzita a abundancia taxónov na lokalitách A. a C. poukazuje na 

ich dobrú kondíciu.
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Možnosti využitia noriem ISO 1406X v riadení emisií skleníkových plynov
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Úvod a formulácia cieľa

Vplyv klimatických zmien na ľudskú populáciu a prírodné systémy by mohol viesť 

k významným zmenám vo využívaní prírodných zdrojov a vo výrobných a hospodárskych 

činnostiach  [3]. Reakciou na túto výzvu je vznik medzinárodných iniciatív, ktorých základom 

je aplikácia trhových mechanizmov v environmentálnej politike za účelom obmedzenia 

koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére produkovaných antropogénnou činnosťou. Na 

podporu týchto iniciatív sa vytvorilo široké spektrum rôznych schém, nástrojov a metodík. 

Normy ISO 1406X vytvorené a vyvíjané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO)

zahrňujú požiadavky a pokyny na:

1) Kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni 

organizácie (ISO 14064-1),

2) kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových 

plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2),

3) validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3),

4) validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie, alebo iných foriem uznávania

(ISO 14065),

5) požiadavky na kompetentnosť validátorov a overovateľov emisií skleníkových plynov 

(ISO 14066)  

6) kvantifikáciu a komunikáciu uhlíkovej stopy produktu (ISO 14067-1 a 14067-2).

Do sústavy STN boli v roku 2007 a 2008 prijaté normy ISO 14064 a ISO 14065, 

obsahom ktorých sú pokyny a požiadavky pre prvé štyri vyššie uvedené oblasti. 

Cieľom príspevku je definovať a popísať využitie noriem ISO 1406X pre organizácie, 

ktorých produkcia emisií skleníkových plynov predstavuje významný environmentálny aspekt 

najmä z pohľadu finančných benefitov plynúcich z obchodovania s ušetrenými/zníženými 
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emisiami. V nadväznosti na hlavný cieľ príspevku sme si vytýčili nasledovné čiastkové ciele 

a úlohy:

- Definovať a popísať algoritmus implementácie programu týkajúceho sa skleníkových 

plynov podľa požiadaviek a pokynov noriem ISO 1406X v organizácii.

- Vytvoriť model komplexného riadenia emisií skleníkových plynov podľa pokynov 

uvedených noriem,

Materiál a metódy

Získavanie a zisťovanie potrebných informácií sme realizovali prostredníctvom 

zhromažďovania relevantných informácií z odbornej literatúry a normatívnych dokumentov 

organizácií ISO a BSI, publikačných výstupov autorov, využili sme techniku zisťovania 

empirických údajov formou rozhovoru počas odborných konzultácií v spoločnosti

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.1 Na dosiahnutie hlavného cieľa, ako aj čiastkových 

cieľov sme následne použili analyticko-syntetickú, induktívno-deduktívnu, komparatívnu 

metódu a grafické zobrazenie. 

Výsledky a diskusia

Ak má organizácia všeobecný záujem o riadenie (redukciu) emisií skleníkových 

plynov, môže si zvoliť postupy a opatrenia podľa pokynov noriem ISO 1406X týkajúce sa: 

A. vytvorenia a riadenia inventarizačných súpisov skleníkových plynov a podávanie správ,

B. projektov alebo projektových aktivít špecificky vytvorených na zníženie emisií alebo 

zvýšenie odstránení emisií skleníkových plynov,

C. kvantifikácie životného cyklu emisií skleníkových plynov (tzv. uhlíkovej stopy) výrobkov 

a služieb (aktuálna len špecifikácia PAS 2050:20082).

Očakávaným prínosom normy ISO 14064 (bod A a B) pre organizácie, vlády, 

zástupcov projektov a zainteresovaných účastníkov by malo byť zavedenie jasnej a jednotnej 

kvantifikácie, monitorovania, podávania správ a validácie alebo overovania inventarizačných 

súpisov skleníkových plynov alebo projektov týkajúcich sa skleníkových plynov [3]. 

Z technickej stránky reprezentujú normy najlepšiu prax pre vytvorenie súpisu, z tohto 

hľadiska majú tieto súpisy vyššiu kredibilitu medzi zainteresovanými subjektmi [6].

                                                          
1 spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom cementu, kameniva a transportbetónu so sídlom v Turni nad 
Bodvou
2 PAS 2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and 
services
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Používanie ISO 14064 môže uľahčiť vytvorenie a zavedenie stratégií a plánov riadenia emisií 

skleníkových plynov v rámci organizácie a obchodovanie so skleníkovými plynmi. Obr. 1 

znázorňuje vzťah medzi časťami ISO 14064.

Obr.1: Vzťah medzi časťami ISO 14064 [1,3,4]

Norma ISO 14065 poskytuje správcom programov pre skleníkové plyny, regulačným 

orgánom a akreditačným orgánom základ pre posudzovanie a uznávanie odbornej spôsobilosti 

validačných a overovacích orgánov. Môže byť zároveň použitá inými spôsobmi, ako je napr. 

vzájomné posúdenie v rámci skupín validačných alebo overovacích orgánov [2].

V prípade, ak sa vedenie organizácie rozhodne vybudovať komplexný program 

týkajúci sa riadenia emisií skleníkových plynov v zmysle pokynov noriem ISO 14064, je 

dôležité venovať adekvátnu pozornosť všetkým etapám celého procesu. V súvislosti 

s plánovaním a realizovaním opatrení sme popísali systémový a procesný algoritmus riadenia 
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jednotlivých etáp tvorby a udržiavania programu týkajúceho sa riadenia emisií skleníkových 

plynov v nasledovných základných krokoch:

1. Zadanie návrhu a definovanie stratégie, cieľov riadenia skleníkových plynov, správca

programu pre skleníkové plyny.

2. Návrh a vytvorenie inventarizačného súpisu skleníkových plynov v súlade s normou ISO 

14064-1.

2.1 Definovanie operačných hraníc organizácie.

2.2 Identifikácia zdrojov a záchytov skleníkových plynov.

2.3 Výber metodík kvantifikácie (výpočtu) emisií a odstránení skleníkových plynov

2.4 Výber a zber údajov o činnosti.

2.5 Výpočet emisií skleníkových plynov a odstránení skleníkových plynov záchytmi.

3. Definovanie zložiek inventarizačného súpisu.

4. Zavedenie a udržiavanie postupov riadenia dokumentácie o skleníkových plynoch.

5. Realizácia projektovej činnosti podľa požiadaviek normy ISO 14064-2.

6. Podávanie správ o skleníkových plynoch v súlade s normou ISO 14064-1.

7. Validácia a overovanie činností/výrokov o skleníkových plynoch.

Vývoj noriem ISO v oblasti riadenia emisií skleníkových plynov sa v súčasnosti 

zameriava na systém kvantifikácie a komunikácie životného cyklu emisií skleníkových plynov 

(uhlíkovej stopy) produktov založených na základných princípoch a postupoch posudzovania 

životného cyklu produktov (Life Cycle Assessment – LCA; v rámci sérii noriem ISO 1404X). 

Emisie skleníkových plynov životného cyklu sú emisie, ktoré sú vztiahnuté na určitú časť 

procesu tvorby, modifikácie, transportu, uskladňovania, používania, recyklácie alebo 

zneškodňovania výrobkov a služieb [5]. Kvantifikácia emisií a identifikácia ich zdrojov je 

potrebná pre potreby ich redukcie. Vydanie zásad a požiadaviek koncipovaných v norme ISO 

14067-1 a 14067-2 pre vyššie uvedenú oblasť sa predpokladá v priebehu roku 2010. Pre 

posudzovanie životného cyklu emisií skleníkových plynov je aktuálny medzinárodne 

akceptovaný normatívny dokument PAS 2050:2008 – špecifikácia s návodom na použitie 

vydanej Britským normalizačným inštitútom (BS), konzistentným s ISO 14067-1.

Meranie uhlíkovej stopy životného cyklu produktov (vrátane jeho dodávateľského 

reťazca) predstavuje účinný nástroj pre organizácie na zber informácií potrebných na [5]:

– redukciu emisií skleníkových plynov,

– identifikáciu možností znižovania nákladov,
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– inkorporovanie vplyvu emisií do rozhodovacieho procesu výberu dodávateľov, 

materiálov, návrhu produktov, výrobných procesov a pod.

– preukazovanie proaktívneho prístupu vo vzťahu k životnému prostrediu/spoločenskej 

zodpovednosti organizácie,

– informovanie zákazníka,

– diferenciáciu produktov v prospech “zeleného“ trhu.

Realizáciu procesu merania uhlíkovej stopy sme v zmysle špecifikácie PAS 2050:2008 

rozčlenili na nasledovné etapy:  

1. Začatie procesu.

1.1 Stanovenie zámerov posudzovania (špecifických cieľov, hraníc systému, údaje).

1.2 Výber produktu na základe kritérií stanovených v zámeroch.

1.3 Diskusia s dodávateľmi.

2. Výpočty uhlíkovej stopy produktu.

2.1 Tvorba procesnej mapy životného cyklu produktu.

2.2 Stanovenie hraníc a priorít systému.

2.3 Zber údajov, stanovenie hmotnostných bilancií.  

2.4 Výpočet uhlíkovej stopy.

2.5 Analýza stupňa istoty.

3. Doplnkové etapy.

3.1 Overovanie výsledkov.

3.2 Redukcia emisií.

3.3 Komunikácia uhlíkovej stopy, prijatie rozhodnutí.

Záver

Pre organizácie poskytuje norma ISO 14064 metodologický postup týkajúci sa vývoja

inventarizačného súpisu skleníkových plynov, pokynov pre projekty a špecifickú činnosť 

účelovo orientovanú na znižovanie objemu organizáciou produkovaných emisií. Efektívnosť 

postupov riadenia emisií a dosahovanie očakávaných benefitov vyplývajúcich z uplatňovania 

prijatých zásad jednotlivých noriem ISO série 1406X organizáciou si vyžaduje relatívne 

vysoké nároky na angažovanosť, motiváciu a komunikáciu všetkých zainteresovaných 

účastníkov.  
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Výskyt inváznych druhov rastlín v obci Zliechov v súvislosti so zmenou využívania 

krajiny

Barbora Fedorková
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Úvod a formulácia cieľa

Rozširovanie inváznych druhov rastlín, podporované rôznymi aktivitami človeka aj

opustením obhospodarovania predstavuje potenciálne ohrozenie pre pôvodné alebo prirodzené 

druhy a ekosystémy. Tieto zavlečené alebo cielene introdukované druhy s  vysokou 

produkciou biomasy, semien, ich klíčivosťou a rýchlym rastom konkurujú domácim druhom a 

postupne vytláčajú pôvodné druhy [2]. Spôsobujú tak nielen ekologické, ale aj ekonomické 

škody na poľnohospodárskych kultúrach a zvyšujú náklady na sanáciu území. V súčasnosti sú 

najohrozenejšie človekom pozmenené až degradované biotopy v blízkosti sídiel a 

komunikácií [4]. Na jednej strane invázne druhy rastlín prispievajú k rýchlejšiemu 

zazelenaniu obnažených a zdevastovaných plôch, avšak ich rozširovanie a vitalita môže 

narušiť aj hodnotné biotopy v osobitne chránených územiach. Môže tak dochádzať k 

ohrozeniu prirodzeného druhového bohatstva.  Je preto dôležité poznať potenciál rozširovania 

týchto rastlín a monitorovať ich výskyt na okrajoch hraníc chránených území, kde môže 

dochádzať k  prenikaniu týchto druhov do prirodzených spoločenstiev. 

Cieľom práce bolo zmapovať výskyt inváznych rastlín v intraviláne obce Zliechov, ktorá leží 

v blízkosti viacerých chránených území, overiť tézu, že invázne druhy sa šíria predovšetkým v 

človekom narušených stanovištiach [3] a popísať potenciálne faktory ovplyvňujúce ich šírenie 

v záujmovom území v kontexte prebiehajúcich zmien v krajine.

Materiál a metódy

Výskyt inváznych druhov rastlín bol zaznamenaný v obci Zliechov, ktorá sa nachádza 

v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy (CHKO) v Zliechovskej kotline, na 

severozápadnom Slovensku v okrese Ilava. Obec leží v nadmorskej výške 603 m n. m, len 

kilometer od poslednej zástavby obce je hranica Národnej prírodnej rezervácie Strážov, na 
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južnom okraji obce sa nachádza Prírodná pamiatka Zliechovský močiar. Širšie okolie obce 

tvoria významné lokality území Natura 2000, Územie európskeho významu SKUEV0256 

Strážovské vrchy [6] a navrhované Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy [7]. Intravilán 

obce susedí s maloplošnými poľnohospodárskymi poliami a pasienkovými lúkami, obvod 

Zliechovskej kotliny tvoria ochranné aj hospodárske lesy. Zliechovskou kotlinou, ako aj 

samotnou obcou, preteká viacero malých vodných tokov.

Mapovanie intravilánu obce z hľadiska výskytu inváznych druhov rastlín prebehlo v 

dvoch etapách:

I. 27.8. - 2.9.2007, 14. - 15.3.2008, 5.4.2008 a 20.4.2008 – mapovanie výskytu inváznych 

druhov rastlín pozdĺž Zliechovského potoka, ktorý pramení na svahu Strážova a pretekajúceho 

väčšou časťou obce od jeho prameňa po koniec obce, 

II. 2.7. - 31.7. 2008 – mapovanie celej zastavanej plochy obce vrátane hraničných porastov do 

vzdialenosti cca 100 m.

Za invázne boli považované druhy uvedené v zmysle Cvachovej, Gojdičovej 2003 [1].

V prvej fáze bol mapovaný predovšetkým výskyt inváznych rastlín v blízkosti koryta 

najväčšieho Zliechovského potoka, ktorý preteká stredom obce. Taktiež boli sledované 

stanovištné podmienky, na ktorých druhy rástli (blízkosť vodného toku, charakter a narušenie 

stanovišťa, prítomnosť ďalších druhov inváznych rastlín na stanovišti). 

V druhej fáze bol zmapovaný celý intravilán obce z hľadiska výskytu inváznych rastlín 

zistených v prvej fáze. Boli popísané hlavné faktory ovplyvňujúce ich šírenie v obci a 

zhodnotený možný vplyv zmeny hospodárenia na ich rozširovanie. Taktiež boli popísané 

možnosti ďalšieho prenikania inváznych rastlín do oblasti. 

Hospodárenie v obci môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. Jednou z nich je 

maloroľnícka činnosť na ornej pôde a druhou produkčné využívanie lúk na pasienky a pre 

produkciu sena. Trvalé trávne porasty vo vlastníctve maloroľníkov sa kosia viackrát do roka 

alebo priebežne. V obci podnikajú tri ovčie farmy, pričom na jednej z nich sa chová aj 

hovädzí dobytok. Jedna farma hospodári na lúkach nad obcou (211,2 ha) a vlastní 270 kusov 

oviec. Zvyšné dve farmy obhospodarujú lúky po pravom obvode obce a pod ňou (spolu 727,6 

ha) a spolu vlastnia 1200 kusov oviec a 200 kusov hovädzieho dobytka (Fedorko, in lit.)

Výsledky a diskusia

V obci bol zaznamenaný výskyt 5 inváznych druhov rastlín – Fallopia japonica, Aster 

lanceolatus, Impatiens parviflora, Galinsoga urticifolia, Rhus typhina spolu na 24 lokalitách. 
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Zatiaľ sú rozšírené len v intraviláne obce, avšak vyskytujú sa aj v jej okrajových častiach. 

Všetky lokality výskytu sa viažu na antropicky ovplyvnené až narušené stanovištia – čierne 

skládky odpadu, navážky stavebného materiálu, zregulované koryto toku s upravovanými 

brehmi, frekventované poľné cesty či záhrady rodinných domov (Tab.1). Takmer všetky 

výskyty sa nachádzajú v blízkosti alebo priamo na vodných tokoch či malých odtokových 

kanáloch (počas celého roka nevysychavých).

Tab.1: Výskyt inváznych druhov rastlín v obci Zliechov podľa typov lokalít

Druh inváznej rastliny

Typ lokality výskytu
Fallopia 
japonica

Aster 
lanceolatus

Impatiens 
parviflora

Galinsoga 
urticifolia

Rhus 
typhina

Stavby, navážky stavebného 
materiálu

3

Upravený breh toku 4 5 3
Poľné cesty, 
poľnohospodárske plochy

3

Okraje spevnených ciest 3 2 4
Záhrady domov - okrasné 
pestovanie

1 2 3

Čierne skládky odpadu 1
Iné ruderálne stanovištia 1 1 1 1
● Počet lokalít výskytu

Z tabuľky 1 jednoznačne vyplýva, že rozšírenie inváznych druhov rastlín v obci je 

spojené s antropickým narušením, resp. upravovaním jednotlivých lokalít. Z hľadiska výskytu 

všetkých druhov predstavuje upravený breh toku spolu so stavebnou činnosťou 

najvýznamnejší faktor, ktorý umožňuje ich úspešné rozširovanie. Pestovanie pre okrasné 

účely má zatiaľ len okrajový význam. 

Výskyt inváznych rastlín bol zaznamenaný na 24 rôznych lokalitách, celkový počet 

výskytov jednotlivých rastlín bol 40. Zo špecifikovaných stanovíšť bolo najviac druhov 

zaznamenaných priamo na brehoch vodných tokov pretekajúcich obcou, spolu 12 výskytov, 9 

výskytov bolo zistených na upravovaných okrajoch ciest. 

Za najvážnejšiu hrozbu v obci a pre okolité biotopy aj z hľadiska Správy CHKO (ďalej 

Správy) je považovaný druh Fallopia japonica, ktorý sa v obci vyskytuje až na 10 miestach. Z 

toho 4  sú pravidelne kontrolované zamestnancami Správy. Niekoľkokrát boli jedince 

potláčané a odstraňované chemickým aj mechanickým spôsobom. V súčasnosti sa od 

chemického postreku ustupuje, pretože účinnosť bola veľmi nízka a taktiež sa predpokladal 

únik látok do Zliechovského potoka, nakoľko sa 9 z 10 stanovíšť druhu nachádza v tesnej 

blízkosti toku, resp. priamo na brehoch. Neprebieha ani mechanický manažment zo strany 
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Správy pre jeho nízku účinnosť. Z dôvodu spevnenia brehu kamennými dlaždicami na 

niektorých miestach nie je možné vykopať jedince aj s koreňmi, pomocou ktorých sa 

rozmnožujú. Domáci obyvatelia pravidelne kosia a vykopávajú mladé jedince pozdĺž brehu v 

rámci starostlivosti o breh toku, z rozhovorov s nimi však vyplýva, že ani táto starostlivosť nie

je účinná.

Z hľadiska hospodárenia sú dôležité najmä zmeny v obhospodarovaní lúk. Všetky tri 

farmy kosia nimi spravované lúky jedenkrát do roka, pričom termín kosenia sa za posledných 

niekoľko rokov posunul približne o mesiac. Dnes sa kosia až na konci júla, pričom ešte pred 

piatimi rokmi prebiehala kosba už v polovici júna (Fedorko, in verb), čo umožňuje úspešné 

rozmnožovanie a rozširovanie kompetične silnejších rastlín (Rumex sp., Cirsium sp., Carduus

sp.) a umožňuje rozširovanie vysokých druhov tráv (Brachypodium sylvaticum, 

Calamagrostis arundinacea, Deschampsia cespitosa) na úkor rastlín typických pre kvetnaté 

spásané lúky. Následkom toho dochádza k postupnej zmene štruktúry týchto lúk a pasienkov. 

Zároveň sa prestali kosiť prechodné časti medzi zastavanou časťou obce a lúkami, ktoré 

zarastajú ruderálnymi a synantropnými rastlinami (Chenopodium sp., Urtica dioica, Rumex

sp., Chelidonium majus, Chaerophyllum aromaticum). Rozširovanie týchto rastlín indikuje 

prebiehajúcu zmenu v štruktúre lúčnych spoločenstiev, ktorá by mohla uľahčiť prenikanie 

inváznych rastlín do týchto kultúrnych spoločenstiev [5]. Taktiež na pasienkoch poklesol aj 

počet pasúcich sa hospodárskych zvierat (oviec), ktoré majú dôležitú ekologickú regulačnú 

funkciu vzhľadom k udržiavaniu charakteru kultúrnych lúk (predovšetkým na horných lúkach, 

kde ich počty v minulosti dosahovali až 700 kusov (Fedorko, in verb). 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim šírenie inváznych rastlín do oblasti je čiastočný 

prechod z pestovania úžitkových rastlín na pestovanie okrasných druhov, výstavba nových 

domov a premena časti obce na chatársku oblasť (najmä na hornom okraji obce). 

Faktory ovplyvňujúce rozširovanie inváznych rastlín v obci boli stanovené na základe 

výsledkov mapovania a prejavov pohybu a  činností v krajine. Ich potvrdenie si však vyžaduje 

dlhodobejší výskum. Predpokladané faktory ovplyvňujúce šírenie inváznych rastlín sledujú v 

lokalite miesta s narušenou prirodzenou vegetáciou a sú nimi: 

i. Vodný tok s narušenou brehovou vegetáciou. Tok má koryto upravené kamennými 

dlaždicami, na jeho brehoch sa pestujú okrasné rastliny, alebo len tráva, ktorá je 

pravidelne kosená.

ii. Záhradkárstvo. Pestovanie okrasných rastlín vrátane inváznych druhov. 
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iii. Používanie poľnohospodárskych obrábacích strojov. Viacero lokalít výskytu inváznych 

rastlín sleduje obvod poľných prístupových ciest k poľnohospodárskym plochám. 

Predpokladá sa, že pohyb týchto strojov (najmä traktorov) urýchľuje rozširovanie týchto 

rastlín v smere poľných ciest.

iv. Stavebná činnosť. Prevoz materiálu, narušenie a pravidelné narúšanie stanovíšť počas 

výstavby, stavebný odpad a čierne skládky stavebného odpadu.

v. Okraje spevnených ciest a nespevnených poľných ciest. Miesta narúšané zastavovaním 

motorových vozidiel ako aj zvýšenými imisiami z dopravy. 

vi. Turistika. Prenos semien alebo častí rastlín na topánkach, prípadne na kolesách 

motorových vozidiel (predpokladaný faktor).

Vybrané environmentálne podmienky, ktoré druhom v sledovanej lokalite (obci) 

vyhovujú, boli stanovené na základe pozorovaní a sú nimi:

i. Vlhké prostredie až mokré. Invázne druhy tu rastú na brehoch potoka alebo priamo na 

menších nánosoch v ňom, prípadne v blízkosti iných vodných zdrojov.

ii. Druhy znášajú prostredie horských kotlín.

iii. Vhodné podmienky vytvára upravené zregulované koryto toku (spevnené kamennou 

hrádzou), ktoré znemožňuje rast iným rastlinám s vyššími nárokmi na prostredie.

iv. Vyhovujú im aj ďalšie antropogénne pozmenené stanovištia – miesta so stavebným 

odpadom, pravidelne človekom zaťažované lokality, upravované záhrady. 

v. Vyskytujú sa na miestach počas veľkej časti dňa vystaveným slnku, v tienistých 

lokalitách sa nevyskytujú.

V obci Košecké Rovné, ktorá patrí pod správu obce Zliechov a leží len 5 kilometrov 

od nej, sa pestujú hojne aj ďalšie invázne rastliny pre okrasné účely (Solidago gigantea a 

Solidago canadensis, Helianthus tuberosus) a ďalšie rastú divoko (Impatiens glandulifera, 

Stenactis annua subsp. annua). Nakoľko medzi obcami existuje aktívna komunikácia, je 

možné predpokladať, že bez účinnej informačnej a preventívnej kampane dôjde k rozšíreniu aj

týchto inváznych taxónov do Zliechova.

Záver

Na základe výsledkov výskumu a charakteru hospodárenia boli odvodené faktory 

napomáhajúce rozširovaniu inváznych rastlín do oblasti. Mapovanie preukázalo prepojenie 

medzi rozširovaním inváznych rastlín a činnosťou človeka, a teda potvrdzuje tézu [3], že 

postup biotických invázií priamo súvisí s antropickou činnosťou v prostredí. Nakoľko výskyt 
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synantropných rastlín vždy indikuje zmeny v existujúcich prírodných podmienkach vegetácie, 

je nevyhnutné poznať ich ekologické nároky a rozmnožovacie schopnosti, aby sa dalo lepšie 

predchádzať invázii [5]. Nakoľko sa obec nachádza v blízkosti vzácnych chránených území, 

je potrebný ďalší monitoring týchto druhov, nakoľko by mohlo dôjsť k ohrozeniu 

prirodzených biotopov a ich druhového zloženia. Invázne druhy rastlín tu zatiaľ neprenikli do 

prirodzeného prostredia, je však treba poznamenať, že viaceré lokality výskytu sa nachádzajú 

na hraniciach zastavaného územia obce a je otázne, či sú tieto druhy dostatočne kompetične 

silné na to, aby prenikali do voľnej krajiny a prirodzených spoločenstiev.
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Úvod a formulácia cieľa

Problematika emisií organických prchavých látok (VOC) v obytnom i pracovnom 

interiéri, patrí medzi faktory výrazne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia v interiéri. 

Emisie VOC vyskytujúce sa v ovzduší interiéru obytných budov, sú jedným z najzávažnejších 

problémov životného prostredia. VOC látky sú rozoberané z pohľadu vplyvu na vnútorné a 

vonkajšie životné prostredie. Zisťujú sa zdroje, analyzujú sa po kvalitatívnej i kvantitatívnej 

stránke, skúma sa ich vplyv na zdravie človeka. Toto všetko ma jediný cieľ. A to, čím najviac 

zamedziť úniku VOC látok do životného prostredia. [1,2,3,4] 

      Jednou z oblastí, ktorej sa venuje pozornosť v súvislosti s pôsobením VOC látok v 

ovzduší na človeka, je pôsobenie pachových látok. Oderové látky sú plynné zložky v ovzduší, 

vnímané ako pachy. Nepríjemné – zápachy, príjemné – vône. Sú to anorganické alebo 

organické látky, väčšinou produkované človekom samotným alebo jeho činnosťou, poprípade 

uvoľňované zo stavebných konštrukcii a zariadení obytných miestnosti. Ich výskyt má 

v interiéroch budov stúpajúcu tendenciu.

Nepríjemnosť oderu je určovaná tzv. hedonickým tónom = subjektívnym pocitom 

človeka. Každý pach je tvorený jednou látkou, alebo zmesou zlúčenín. Pre oba prípady je 

možné stanoviť jednotlivé koncentrácie látok obsiahnutých v plyne, ale tieto hodnoty nebudú 

spravidla vypovedať o intenzite a typu pachu. Jednotlivé látky zmesi sa vzájomne ovplyvňujú 

a kombinujú a vytvárajú tak premenný charakter pachu pre rôzne koncentrácie látok v zmesi. 

[5,6,7,8]

Cieľom tejto práce je stanoviť kvalitatívne a kvantitatívne zloženie VOC látok 

emitovaných z nábytkových dielcov. Zistiť, ktorá zo sledovaných látok má najväčší vplyv na 

veľkosť európskej pachovej jednotky. Zistiť či so stúpajúcou koncentráciou VOC látok 

v ovzduší stúpa i množstvo pachových jednotiek. Stanoviť intenzitu, hedonicitu tónu a 

charakter pach pri jednotlivých vzorkách.
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Materiál a metódy

Materiál: - Drevotriesková doska (ďalej len DTD) dyhovaná bukovou (ďalej len BK) dyhou

- DTD dyhovaná BK dyhou a povrchovo dokončená polyuretánovou vodou 

riediteľnou náterovou hmotou (ďalej len PURVRNH)

-  DTD dyhovaná BK dyhou a povrchovo dokončená polyuretánovou 

    rozpúšťadlovou náterovou hmotou (ďalej len PUR NH)

Prístrojové vybavenie:

- Malo-priestorová komora VOC-TEST 1000 o objeme 1m3

- Odberové čerpadlo vzduchu Gilian LFS – 113 s prietokom vzduchu 12/h 

- Odberové trubičky so sorbentom Tanax TA 

- Plynový chromatograf AGILENT GC 6890N s hmotnostnou spektrometriou 5973 a 

s termálnou desorpciou DT 4 

- Odberové vaky - jednorazové nalophanové vaky  a vakuová vzorkovacia nádoba

- Olfaktometer ECOMA TO8-8 

Použité metódy:

- Odber emitovaných VOC látok z podkladového materiálu na odberovú trubičku (Pre 

odber emitovaných VOC látok sme podkladový materiál vložili do malo-priestorovej komory 

a pomocou odberového čerpadla vzduchu sme odobrali vzorku vzduchu zaťaženú emisiami 

VOC látok emitovaných z testovaných dielcov.)

- Odber vzorky vzduchu (V rovnakom čase sme odoberali vzorky vzduchu do 

jednorazových nalophanových vakov pomocou vákuovej vzorkovacej nádoby a teflonovej 

trubici. Po odbere vzorky vzduchu sme nalophanový vak uzavreli.)

- Stanovenie kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia emisií VOC látok Odobratú 

vzorku na odberovej trubičke sme podrobili  analýze v plynovom chromatografe 

s hmotnostnou spektometriou a termálnou desorpciou, stanovili sme kvantitatívne a 

kvantitatívne zloženie VOC látok podľa ČSN  PNV 13419-1.)

- Olfaktometrické meranie (viť.: Postup pri olfaktometrickom stanovovaní koncentrácie 

pachovej jednotky / Olfaktometrické meranie metódou ANO/NIE) Stanovenie koncentrácie 

pachovej látky a stanovenie pachovej jednotky pomocou oflaktometru ECOMA TO8-8 podľa 

ČSN EN 13 725
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- Porovnanie výsledkov (Výsledky olfaktometrických meraní (koncentráciu pachových 

látok, hedonický tón, intenzitu pachových látok a charakter pachu) sme porovnali 

s výsledkami kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy.

Olfaktometrické meranie metódou ANO/NIE

Každá vzorka je meraná behom dvoch kôl podávaním postupne zrieďovaného vzorku

posudzovateľom. Strieda sa podanie zriedenej vzorky, prípadne nulovej vzorky a referenčného

vzduchu. Posudzovateľ reaguje a stlačí tlačidlo, pokiaľ zaregistruje zmenu medzi vzorkou a 

referenčným vzduchom. Podanie vzorky v jednom kole končí vtedy, ak všetci posudzovatelia 

vo dvoch po sebe idúcich krokoch stlačia tlačidlo, alebo ak je dosiahnuté najnižšieho 

riediaceho pomeru olfaktometru. Výsledok stanovenia je uvedený v Európskych pachových 

jednotkách na meter kubický – ouE/m3.

1ouE = množstvo pachových látok, ktoré sú odparené do 1m3 neutrálneho plynu za 

normálnych podmienok (teplota 273,15K, tlak 101,325kPa) a vyvolávajú u testujúcich 

posudzovateľov rovnaký zmyslový vnem, ako 123 µg n-butanolu, rozptýleného v objeme 1m3

neutrálneho plynu za normálnych podmienok.

Výskyt a vlastnosti pachových látok sú obvykle vyjadrované pomocou štyroch veličín, 

a to: koncentrácie (aktuálna koncentrácia pachových látok vo vzduchu, ktorá sa vyjadruje 

v pachových jednotkách (ouE/m3) a stanovuje sa metódou dynamickej olfaktometrie), 

intenzity (sila vnemu  – od žiadneho vnemu až po extrémne silný vnem) závislosť intenzity 

pachu na koncentrácii nie je v zásade lineárna a závislosť najlepšie vystihuje funkcia 

logaritmická.

charakteru (vyjadrenie pocitu pozorovateľa …pach je cítiť ako pomaranč, káva) typy pachu 

sú popísané v deskripte pachu = holandská klasifikácia pachu a

hedonického tónu (pach príjemný, nepríjemný; tento tón sa môže s intenzitou vnímania 

meniť od príjemného k nepríjemnému).

Výsledky a diskusia

Po kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze ovzdušia, odobratého z malopriestorovej 

komory zaťaženého emisiami VOC látok, na plynovom chromatografe s hmotnostným 

spektrometrom a termálnou desorpciu sme zistili jeho zloženie (tab.1). Vzorky ovzdušia boli 

ďalej hodnotené posudzovateľmi a bola stanovená ich koncentrácia (tab.1), intenzita (obr.1) 

charakter (tab.2) pachu a hedonicita tónu (obr.2).
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Tab.1: Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie vzorky ovzdušia a koncentrácia pachu u vzoriek vzduchu 

Materiál DTD+BK DTD+BK+PURVRNH DTD+BK+PURNH

Látka
koncentrácia celkom   

μg/m3
koncentrácia celkom   

μg/m3
koncentrácia celkom   

μg/m3
Ethyl acetate 5,24 5,41 6,11
Benzen 0,41 0,42 0,14
1-Methoxy-2-propanol 3,17 4,65 5,79
Pentanal 16,3 3,71 4,39
Toluen 37,65 61,15 69,02
Hexanal 37,96 5,88 6,15
n-Butyl acetate 14,99 24,79 28,69
Ethylbenzen 6,2 12,11 13,47
m,p-Xylen 18,65 34,85 38,86
Styrene 0,09 0,17 0,18
o-xylene 3,34 6,44 7,21
a-Pinene 18,1 0,63 0,88
b-Pinene 6,02 0,23 0,26
a-Phelandrene 0,11 0,65 0,76
3-d-Carene 21,73 0,65 0,8
Limonene 1,62 0,41 0,45
Bornyl Acetate 0,21 0,05 0,06
Suma VOC 193,12 162,22 183,29
TVOC 71 458 382
Koncentrácia pachových 
látok (ouE/m3) 215 120 380

Tab.2: Charakter pachu u vzoriek vzduchu 

Materiál DTD+BK DTD+BK+PURVRNH DTD+BK+PURNH

Charakter pachu 416 drevo 716 plast 714 farba

Intenzita 

y = 59,15Ln(x) - 157,4

R2 = 0,9573

y = 94,497Ln(x) - 216,67

R2 = 0,9915

y = 116,86Ln(x) - 157,82

R2 = 0,9987
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Obr.2: Hedonický tón pri rôznom riedení inertným plynom u vzoriek vzduchu 
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Pri porovnaní výsledkov koncentrácie pachových látok a sumy VOC alebo TVOC sa 

neprejavila priama závislosť. Nie je možné konštatovať, že so stúpajúcom koncentráciou 

VOC látok vo vzorke ovzdušia stúpa i množstvo pachových jednotiek. Toto je možné 

vysvetliť tým, že pri zmesiach dvoch a viacej látok, látky spolu reagujú a vzájomne sa 

ovplyvňujú a rovnako je ovplyvnený i pachový vnem z nich. Prichádza k javom ako je: 

maskovanie, neutralizácia, opačné pôsobenie, sčítanie - zosilnenie, synergizmus.

Znižovaním koncentrácie pachových látok sa znižuje i intenzita vnemu. Pri niektorých 

vzorkách sa intenzita vplyvom riedenia menila viac pri iných menej. Záležalo na pomernom 

zastúpení aldehydov a aromátov k zastúpeniu terpénov.

Skutočnosť, že posudzovatelia hodnotili hedonicitu tónu u DTD dyhovanej BK dyhou 

dokončenou PURNH pri vyššom riedení inertným plynom vyššou známkou je možné 

vysvetliť tým, že charakter pachu pripomínal pach farieb. Tento pach si človek spája 

s pocitom zdravotného rizika. A keď tento pachu strácal na intenzite, posudzovatelia sa tohto 

pocitu pomaly zbavovali.

Opačnému efektu prišlo pri vzorke vzduchu emitovanej DTD dyhovanou BK dyhou 

dokončenou PURVRNH, pri ktorej posudzovatelia viac zriedenú vzorku vzduch hodnotili 

nižšou známkou, to znamená, že väčšie zriedenie vyvolávalo nepríjemnejší hedonický pocit.

Neutralitu hedonicity tónu u DTD dyhovanej BK dyhou je možne vysvetliť zvýšeným 

množstvom terpénov obsiahnutých v posudzovanej vzorke ovzdušia, ktoré maskovali pachy 

aromátov a aldehydov.

Hedonický tón je ovplyvnený koncentráciou pachových látok ale i charakterom pachu. 

Rôzne charaktery  pachu vyvolávajú u posudzovateľov rôzne reakcie. Každý charakter pachu 

si človek spája s niečím čo mu pripomína. 

Záver
Porovnanie nameraných hodnôt nepreukázalo, že zvyšovaním koncentrácie sumy VOC 

látok sa zvyšuje i koncentrácia pachových látok. Môže to byť ale ovplyvnené javom zvaným 

maskovanie. Je zrejme, že k maskovaniu prichádza vplyvom výskytu väčšieho množstva 

terpénov v zmesi VOC látok.

Intenzita pachových látok sa vplyvom riedenia mení. Dochádza k znižovaniu sily 

intenzity vnemu. Potvrdilo sa, že táto závislosť je logaritmická. 

Pomerným znížením množstva aldehydov a aromátov vo vzorkách ovzdušia dochádza 

k príjemnejšiemu hodnoteniu vzorky posudzovateľmi, čo je zrejmé pri stanovení hedonického 
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tónu. Hedonický ton ovplyvňuje i charakter pachu. S rôznym charakterom si posudzovatelia 

spájajú viac alebo nemenej príjemné veci. 

Vzhľadom na to, že ide o pilotné meranie je nutné výsledky tejto práce preveriť 

viacerými meraniami. 
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Línie organizácie ako dobrého občana s ohľadom na miestnu spoluprácu

Jana Jaďuďová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra 

environmentálneho manažérstva, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko; 

jadudova@fpv.umb.sk

Úvod a formulácia cieľa

Nemožno pochybovať o tom, že sa zmenili podmienky podnikania v 21. storočí a že 

prichádzajú nové výzvy pre manažment organizácií. Obdobie 70-tych rokov minulého storočia 

bolo v manažmente zamerané na kvalitu, nasledujúce desaťročie na orientáciu na zákazníka, v 

90-tych rokoch minulého storočia sa do popredia dostal reinžiniering. Môžeme konštatovať, 

že nastal posun v operačnom prostredí organizácií – smerom od ekonomickej stránky 

k trojzložkovému manažmentu, tzv. triple-bottom-line (trojitá výsledovka hospodárenia, ktorá 

pre organizácie znamená súlad medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou stránkou). 

Hlavnými faktormi stojacimi za touto zmenou sú dôsledky globalizácie a meniaci sa vzťah 

medzi vládami, organizáciami a spoločnosťou. V dôsledku danej skutočnosti organizácie by 

mali prijať väčšiu zodpovednosť za vplyv svojej činnosti na spoločnosť. Nová situácia na 

trhu, v ktorom sa pohybujú organizácie, prináša nové príležitosti, ale aj riziká. Do popredia 

záujmu sa dostávajú organizácie, ktoré poskytujú environmentálne vhodný produkt, sociálne 

služby a sú vnímané ako dobrí občania.

Novým fenomén v oblasti manažmentu sa stal koncept spoločenskej zodpovednosti 

organizácií, ktorý začal do povedomia tak odbornej ako aj laickej verejnosti prenikať v druhej 

polovici minulého storočia. Za zlomový sa považuje rok 1953, kedy Howard R. Bowen vydal 

knihu Social Respon isibilities of the Businessman, v ktorej uviedol prvú definíciu 

spoločenskej zodpovednosti. „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov 

usilovať sa o také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ [1]

Od nej sa začali odvíjať ďalšie definície. Postupne sa začal koncept udomácňovať najmä 

v USA a na pôde Organizácie spojených národov, kde sa snažili vymedziť jej obsah.

V kontexte konceptu spoločenskej zodpovednosti sa v odbornej literatúre stretávame 

s rôznymi konceptmi umožňujúcimi jej komplexné alebo parciálne praktické naplnenie. 
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Jedným z nich je Corporate Citizenship alebo firemné občianstvo, ktorý sa zameriava na 

spravovanie sociálnych, ekonomických a environmentálnych vplyvov organizácií a to 

spôsobom, ktorý maximalizuje pozitívny vplyv a minimalizuje negatívny vplyv na 

spoločnosť. [6] Daný koncept môže byť chápaný, ako koncept viac zacielený na spoluprácu 

s miestnou komunitou, s čím je logicky spojená jasnejšia identifikácia cieľových skupín 

a jasnejšie určenie konkrétnych aktivít. [7] Spoločenská zodpovednosť organizácie, ale aj 

firemné občianstvo, sú súčasťou proaktívneho manažérskeho prístupu a nakoľko vychádzajú 

z trojúrovňového modelu riadenia založeného na troch základných kameňoch trvalo 

udržateľného rozvoja (ekonomický, environmentálny, sociálny) sú súčasťou 

environmentálnych manažérskych systémov. 

V príspevku mám cieľ na základe analýzy domácej a zahraničnej literatúry zistiť 

a teoreticky vymedziť teoretický komplex manažérskeho prístupu podľa ktorého blízke, ako aj 

vzdialené okolie vníma danú organizáciu v intenciách „organizácia ako dobrý občan“. Ďalším 

cieľom príspevku je na základe takto získaných teoretických poznatkov analyzovať hlavné 

strategický prístupy a postupy zameraná na vytváranie dobrého mena, reputácie organizácie 

a budovanie jej dobrého vzťahu so svojim okolím (zohľadniť tri línie) a poukázať na štúdiu 

vypracovanú Boston College Center for Corporate Citizenship (2009), ktorí navrhli 

podnikateľsky založený prístup k manažmentu Corporate Citizenship. Pri svojej štúdii 

vychádzajú z dvadsaťtriročných skúseností s prácou a integráciou Corporate Citizenship do 

podnikov. 

Metódy výskumu

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa sa použili nasledovné metódy: metóda vedeckej 

abstrakcie, analýzy, syntézy, indukcia, dedukcia, konfrontácia.

Metóda vedeckej abstrakcie sa použila pri spracovaní teoretickej časti vymedzenia 

konceptu Corporate Citizenship. Analýza súčasného stavu riešenej problematiky tak 

v podmienkach Európskej únie, USA, susediacej Českej republiky a Slovenskej republiky. 

Syntéza získaných poznatkov umožňuje formulovať základné postupy a aplikovať ich na 

ľubovoľnú organizáciu pôsobiacu v rôznom odvetvovom prostredí, v čom spočíva 

širokospektrálne využitie konceptu Corporate Citizenship a jeho úprava podľa možností tej-

ktorej organizácie.  Zhromažďovanie prameňov sa uskutočnilo v časovom rozmedzí rokov 

2008-2009. Okrem printových prameňov, ktorých je k danej problematike menej (hlavne 

z toho dôvodu, že sú cudzojazyčné) sa uskutočnila selekcia internetových zdrojov, z ktorých 
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sa použili najmä stránky Boston College Centre for Corporate Citizenship, csr-online, csr.org,

Business Leaders Forum, Nadácia Pontis a pod. 

Pri sumarizácii teoretických a praktických prístupov, pri formulovaní výsledkov sa 

v prevažnej miere uplatnila induktívno-deduktívna metóda. V záverečnej časti, pri 

vyvodzovaní výsledkov, sa uplatnila aj konfrontácia teoretických východísk so súčasným 

stavom.

Výsledky a diskusia

Firemné občianstvo (Corporate Citizenship) vychádza z myšlienky, že organizácie sú

rovnako „občania“ a majú zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej pôsobia. Umožňuje im to 

podieľať sa na zlepšovaní podmienok v spoločnosti a vytvárať hodnoty, ktoré sú dôležité pre 

všetkých stakeholderov danej organizácie (či sú to už akcionári, zamestnanci, dodávatelia, 

široká verejnosť a pod.) [2]

Vnímanie konceptu Corporate Citizenship sa líši jednak medzi rôznymi autormi 

odborných publikácií venujúcich sa danej téme, ale v aj regionálnom kontexte. Na jednej 

strane je vnímaný ako určitá forma filantropie, na strane druhej ako súčasť konceptu 

spoločenskej zodpovednosti. Regionálna odlišnosť sa prejavuje medzi Európskou úniou, ktorá 

používa pojem Corporate Social Responsibility a USA, Veľkou Britániou a Nemeckom, ktorí 

preferujú Corporate Citizenship. V Európe sa za priekopníkov konceptu Corporate 

Citizenship považujú Veľká Británia  a Holandsko. V podmienkach Českej a Slovenskej 

republiky sa postupne začal koncept firemného občianstva presadzovať v organizáciách aj 

vďaka Business Leaders Forum. Najmä v organizáciách, ktoré majú zahraničných 

investoroch, tento koncept začína byť presadzovaný v ich manažmente a smerovaní. Aj 

napriek týmto odlišnostiam v používaní termínov, môžeme charakterizovať štyri spoločné 

charakteristiky, ako sú: dobrá správa a etika (ktorá sa prejavuje súladom s platnými 

legislatívnymi predpismi), zodpovednosť za ľudí, zodpovednosť za dôsledky na životnom 

prostredí, širší prínos pre rozvoj (napr.: snaha prispievať k sociálnym a ekonomickým 

prínosom, zlepšenie prístupu k službám a produktom pre chudobné komunity a pod.). [8]

Štúdia vypracovaná Boston College Centre for Corporate Citizenship (2009) vyčlenila 

päť komponentov, ako začleniť firemné občianstvo do manažmentu organizácie:

1. pochopenie kľúčových oblastí Corporate Citizenhsip,

2. identifikácia rizík a príležitostí Corporate Citizenship pre organizáciu,

3. priority a zjednotenia Corporate Citizenship aktivít so stratégiou organizácie,
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4. budovanie organizačnej štruktúry schopnej efektívne spravovať Corporate Citizenship,

5. meranie a reporting výkonu Corporate Citizenship. [6]

Prvá oblasť sa orientuje na vymedzenie štyroch hlavných oblastí organizácie (Obr. 1),

ktoré je potrebné zvážiť pri integrácii Corporate Citizenship do stratégie organizácie a jej 

manažmentu. Každá oblasť môže organizáciu posilniť, ale môže jej priniesť aj riziká. 

Obr. 1: Oblasti Corporate Citizenship manažmentu (Upravené podľa: Framework for the Future, Boston College 

Centre for Corporate Citizenship, 2009)

Druhý a tretí vyššie uvedený komponent Corporate Citizenship sa zameriava na 

určenie kľúčových prvkov v oblasti triple-bottom-line, a tak získať systematický prehľad 

o organizácii. Na základe týchto zistení môžeme identifikovať riziká a príležitosti, posúdiť 

kľúčové aktivity. Po takto zadefinovaných oblastiach Corporate Citizenship a pre jeho 

efektívne zavedenie v organizácii je potrebné vybudovať tým schopných manažérov, ktorí

majú vedomosti a zručnosti na riadenie Corporate Citizenship. V poslednom desaťročí 

zaznamenávame nárast štandardov pre meranie a podávanie správ a aj napriek tomu, doteraz 

nie je vytvorený jednotný štandard pre reporting takýchto hlásení. Organizáciám sa v tejto 

oblasti ponecháva voľná cesta. 

V súvislosti s naznačením smerovania konceptu Corporate Citizenship sme ďalej 

skúmali prepojenie organizácie na komunitu, v ktorej pôsobí a to vo všetkých troch líniách 

Produkty a služby

OperácieKomunita
Správa

Trhové stratégie – spôsob akým 
organizácia integruje sociálne 
a environmentálne vplyvy pri navrhovaní 
a rozvoji produktov a služieb.

Zodpovedné obchodné praktiky –
spôsob akým organizácia spravuje 
ekonomické, sociálne 
a environmentálne dopady svojich 
výrobných procesov.

Dobrovoľné činnosti 
organizácie, ktorá sa 
zaväzuje, že bude pomáhať 
komunite, v ktorej pôsobí.

Spoločenské riadenie, ktoré 
predstavuje víziu verejnej správy 
a riadiacich štruktúr a stáva sa 
neoddeliteľnou súčasťou ich 
rozhodovania. Zahŕňa princípy 
a politiky etického správania. 
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v súlade s metódou triple-bottom-line. Ak chce byť organizácia „dobrým občanom“, mala by 

podnikať kroky v každej jednej oblasti. K tomu, aby sa takou organizácia stala, nestačí len 

triediť odpad (a tak pokryť environmentálnu oblasť) alebo prispievať na charitu či 

starostlivosť o ľudský kapitál (sociálna oblasť), ale mala by v prvom rade rešpektovať zásady 

podnikateľskej etiky, odmietať korupciu a mať transparentnú ekonomiku. [3]

Naznačené smerovanie organizácie ukazuje, že sa neobmedzuje len na jeden pilier, vo 

väčšine prípadov ekonomický rast, ale zohľadňuje aj environmentálne a sociálne dôsledky 

svojej činnosti. Organizácia si buduje dobrú povesť, meno a stáva sa súčasťou obce, regiónu, 

spoločnosti. Nezanedbateľnou rovinou pri budovaní firemného občianstva je hodnotenie 

organizácie najširšou verejnosťou, čo môže výrazne ovplyvniť jej pozíciu na trhu a v celej 

spoločnosti. Všeobecne môžeme konštatovať, že sa jedná o „istý spôsob skladania účtov 

komplexného konania a výsledkov organizácie tak voči samej sebe, ako aj voči svojim 

stakeholderom.“ [4] Výsledky popisuje Obr. 2. 

Obr. 2: Aktivity Corporate Citizenhsip v súlade s triple-bottom-line (Upravené podľa: Prskavcová, M. a kol. 

2008).)

Aktivity Corporate Citizenship  zamerané na miestnu komunitu

Ekonomická línia:
 etický kódex a jeho 
praktické použitie,
 monitoring a meranie 
image organizácie (verejnej 
mienky),
 evidencia a riešenie 
sťažností,
 zber návrhov na 
zlepšenie,
 zákaznícky servis,
 vzdelávanie.

Environmentálna línia:
 environmentálna politika,
 zavádzanie 
environmentálnych 
manažérskych systémov,
 odpadové hospodárstvo,
 materiálovo-technické 
zabezpečenie,
 doprava,
 nákup. 

Sociálna línia:
 firemné darcovstvo,
 firemné dobrovoľníctvo,
 sociálna integrácia,
 vzdelávanie,
 podpora kvality života 
ľudí,
 rozvoj zamestnanosti 
a miestnej infraštruktúry,
 spolupráca so školami,
 komerčné aktivity 
v miestnej komunite.

U väčšiny organizácií je východiskovou formou angažovania v komunite 
forma darcovstva alebo sponzoringu (dar forma finančná, materiálna, služba), 
motivovanie zamestnancov k dobrovoľníckej práci (vlastní zamestnanci budú 
pracovať napr. v neziskovej organizácii zameranej na riešenie problémov 
komunity), vzdelávanie alebo spolupráca s inými organizáciami (najmä 
neziskovými – vytváranie rovnomerného partnerstva). Sociálna línia je líniou, 
v ktorej sa najvýraznejšie prejavuje orientácie organizácie na miestnu 
komunitu v intenciách konceptu Corporate Citizenship. 
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Záver

Koncept Corporate Citizenship je prácou a cestou a nie cieľom. Bez ohľadu na sektor 

alebo druh organizácie predstavuje komplexný rámec, ktorý odhaľuje riziká a príležitosti 

s potenciálnym vplyvom na spoločnosť, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. 

Nasledovanie nových vplyvov, ktoré priniesla zmena spoločenských pomerov v 21.storočí 

a ktoré sa prejavili aj v oblasti manažmentu a podnikaní organizácií, môže viesť 

k obmedzeniu činnosti spoločnosti alebo k jej profitu. Riešenie daných problémov podáva 

integrácia konceptu Corporate CItizenship do hlavného rámca manažmentu organizácií. 

Vychádzajúc z poznatkov Boston College Centre for Corporate Citizenship je možné 

zvládnuť zavádzanie daného konceptu aj v našich podmienkach. 
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Zníženie obsahu Ca, Mg, Fe v banskej vode na lokalite Smolník

pôsobením mikroskopických húb

Ľubica Janovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská dolina, 

842 15 Bratislava, Slovensko, lubica.janovova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Kontaminácia životného prostredia ťažkými kovmi predstavuje jeden zo závažných 

problémov súčasnosti. Pôdy majú prirodzený obsah ťažkých kovov uvoľňovaný z materskej 

horniny v procese pedogenézy. Prírodné vody prirodzene ovplyvnené oxidáciou sulfidov sa 

označujú ako kyslé horninové výtoky (Acid Rock Drainage – ARD) [2]. Medzi antropogénne 

aktivity, ktorými sa dostávajú do prostredia ťažké kovy, patrí banská činnosť. Vedľajšie 

produkty banskej činnosti, ktorými sú najmä úložiská alebo haldy hlušinového materiálu, často 

obsahujú ešte vysoký podiel nerastov, ktoré podliehajú zrýchleným procesom zvetrávania. Ťažké

kovy, uvoľňujúce sa pri týchto procesoch so zvýšenou intenzitou, kontinuálne znečisťujú okolité 

prostredie a prechádzajú do povrchových i podzemných vôd [1, 5]. V prípade banského územia 

sa používa názov kyslé banské výtoky (Acid Mine Drainage – AMD).

Celkový obsah kovov v pôde zahŕňa všetky formy, v ktorých sa daný prvok v pôde 

vyskytuje, od mobilných iónov cez ľahko vymeniteľné až po formy pevne viazané v štruktúre 

minerálov. Práve s formou, v ktorej sa prvky v pôdnom alebo vodnom prostredí vyskytujú, 

súvisia dôležité vlastnosti prvkov, ako napr. toxicita, mobilita, biodostupnosť a pod. Vzhľadom 

na tieto vlastnosti možno uvažovať o transporte prvkov do rastlín, a ďalej potravovým reťazcom 

až do ľudského organizmu [3, 4]. Všetky formy živej hmoty (od mikroorganizmov po človeka) 

sú zložené z rovnakých chemických prvkov, podieľajúcich sa na stavbe buniek a bunkových 

organel (biogénne primárne a sekundárne, stopové) [13]. Sekundárne biogénne prvky Mg, Ca a 

Fe sú vzhľadom na ich vlastnosti potenciálne efektívne pri znižovaní mobility ťažkých kovov v 

životnom prostredí. Uvedené prvky sú značne rozšírené, vyskytujú sa v mnohých zlúčeninách 

a v priebehu chemických reakcií vznikajú ich dvoj-, v prípade Fe aj trojmocné katióny, ktoré 

v rámci katiónovej výmennej kapacity môžu nahrádzať katióny ťažkých kovov [8].
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AMD predstavuje jeden z najvážnejších environmentálnych problémov, súvisiacich s 

banskou aktivitou, má negatívny dopad na okolité vodné prostredie a riečne sedimenty v zmysle 

zvyšovania acidity, úbytku kyslíka a uvoľňovania ťažkých kovov. Smolník je typickým príkladom 

vzniku a výskytu AMD. Na šachte Pech boli zistené vysoké koncentrácie Ca, Mg a Fe. Jednou z 

možností znižovania kontaminácie pôd a vôd je využitie akumulačnej schopnosti 

mikroskopických húb v procese eliminácie, resp. znižovania množstva kovových iónov 

z odpadových vôd s presahom do rekultivácie pôd. Pôdne mikroskopické huby sú organizmy 

schopné prežívať aj v extrémnych podmienkach, čo okrem iných faktorov (vysoké a nízke 

hodnoty pH, teploty atď.) predstavuje zvýšený obsah rôznych chemických prvkov, vrátane 

ťažkých kovov. Cieľom príspevku je prezentovať výsledky skúmania akumulácie Ca, Mg a Fe

z AMD zo Smolníka (šachta Pech) mycéliom vybraných kmeňov druhu Aspergillus niger aj 

v súvislosti so zmenou pH roztoku.

Materiál a metódy

Mikroskopické huby. Druh Aspergillus niger Tiegh. je kozmopolitný predstaviteľ 

vláknitých mikroskopických húb z oddelenia mitospórické huby, rad Eurotiales, čeľaď 

Trichocomaceae, ktorý sa vyskytuje vo všetkých zložkách životného prostredia [11, 12]. 

V experimentoch sme pracovali so štyrmi kmeňmi tohto druhu, izolovanými z rôznych typov 

prostredia. 1. kmeň Aspergillus niger (An-G) pochádza z pôdy v oblasti Gabčíkova; 2. kmeň 

Aspergillus niger (An-P) z riečneho sedimentu potoka Blatina v banskej oblasti Pezinok –

Kolársky vrch; 3. kmeň Aspergillus niger (An-N) bol izolovaný priamo z uhoľného prachu v 

banskej oblasti Nováky a 4. kmeň Aspergillus niger (An-Š) bol získaný zo sondy č. 15 v rámci 

24 m dlhej odberovej línie na lokalite Šobov pri Banskej Štiavnici. Kmene, s ktorými sme 

pracovali, sú zaevidované v zbierke Collection of Microscopic Fungi ISB v Českých 

Budějoviciach [10].

Príprava biomasy mycélia. Kmene sme kultivovali v čistej kultúre na šikmom 

Sabouraudovom (SAB) agare. Na prípravu biomasy mycélia sme použili vždy rovnako 5 ml 

suspenzie konídií v sterilnej destilovanej vode, ktoré sme pridali do 45 ml tekutého SAB média. 

Kultivácia prebiehala 10 dní pri teplote 25 oC. Vytvorené mycélium sme odfiltrovali, premyli

v deionizovanej vode (Water Pro LS, Labconco, USA) a preniesli do 50 ml modelových 

roztokov s príslušnými prvkami, kde stacionárne prebiehala akumulácia 24 h pri 25 °C. Po 

akumulácii sme mycélium znova odfiltrovali, premyli v deionizovanej vode a sušili v termostate 

pri teplote do 40 °C. Všetky experimenty prebiehali v štyroch paralelných opakovaniach.
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Modelové roztoky. Ako experimentálny roztok sme použili kyslú banskú vodu (Acid 

Mine Drainage – AMD) zo Smolníka zo šachty Pech. Dolina Smolníckeho potoka je historickým 

banským územím, v ktorom sa od 14. storočia do roku 1990 ťažili Fe, Cu, Ag a Au. Povrchové vody 

prenikajúce banským územím sú obohatené o kovy, čím dochádza k zníženiu ich pH. Acidita je 

spôsobená najmä oxidáciou sulfidických minerálov [7]. Ako kontrolná vzorka slúžila deionizovaná 

voda (Water Pro LS, Labconco, USA).

Stanovenie úbytku prvkov z roztoku akumuláciou. Množstvo chemických prvkov 

akumulovaných mikroskopickými hubami z roztoku sme stanovili metódou atómovej 

absorpčnej spektrometrie (AAS). Obsahy jednotlivých prvkov vo vzorkách sme vyhodnotili

vzhľadom na kalibračné krivky príslušných prvkov.

Výsledky a diskusia

Zistili sme rôzne hodnoty akumulácie Ca, Mg a Fe z AMD zo Smolníka (šachta Pech)

vybranými kmeňmi druhu Aspergillus niger. V tabuľke 1 uvádzame priemerné hodnoty 

akumulácie jednotlivých prvkov.

Tab.1: Akumulácia prvkov mycéliom sledovaných kmeňov druhu Aspergillus niger v %

Ca Mg Fe

An-G 2 11 15

An-P 2 9 16

An-N 2 9 3

An-Š 2 8 7

Keď berieme do úvahy akumuláciu jednotlivých kmeňov Aspergillus niger u všetkých 

sledovaných prvkov, z tabuľky je zreteľná priemerne najvyššia hodnota akumulácie u kmeňa 

An-G, izolovaného z pôdy v oblasti Gabčíkova. Porovnateľné hodnoty sme zistili u kmeňa

An-P (z riečneho sedimentu potoka Blatina v banskej oblasti Pezinok – Kolársky vrch). 

Najnižšiu akumuláciu sme zaznamenali u kmeňa An-N (z uhoľného prachu v banskej oblasti 

Nováky). Pokiaľ ide o jednotlivé prvky (obr. 1), Ca bolo všetkými sledovanými kmeňmi 

akumulované výrazne najmenej (2 %), kým Fe bolo akumulované najviac kmeňmi An-P (16 %) 

a An-G (15 %). Fe akumuloval najmenej kmeň An-N (3 %). V prípade Mg sme zaznamenali 

najvyššiu akumuláciu kmeňom An-G (11 %) a najnižšiu kmeňom An-Š (8 %), akumulácia Mg 

jednotlivými kmeňmi však nebola výraznejšie rozdielna. Celkovo možno konštatovať nízke 
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hodnoty akumulácie Ca, Mg a Fe vybranými kmeňmi Aspergillus niger. V porovnateľnom 

výskume akumulácie ťažkých kovov z banskej vody boli u kmeňov An-G a An-P zistené 

relatívne vysoké hodnoty [14]. Z hľadiska výmennej katiónovej kapacity [8] by uvedené 

zistenia, svedčiace o nízkej akumulácii sledovaných sekundárnych biogénnych prvkov z AMD

kmeňmi druhu Aspergillus niger, umožnili úvahy o nízkej konkurencii hlavne katiónov Ca 

(ale aj Mg a Fe) pri väzbe katiónov ťažkých kovov na funkčné skupiny [9].
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Obr. 1: Akumulácia prvkov mycéliom sledovaných kmeňov Aspergillus niger v %

Nadväzne na hodnoty akumulácie sme zisťovali priemerné pH AMD u všetkých 

sledovaných kmeňov Aspergillus niger. Nameraná hodnota pH u AMD pred zahájením 

experimentu bola 2,75 (ultra kyslé prostredie). Zistené údaje uvádzame v tabuľke 2.

Tab.2:  Hodnoty pH modelových roztokov (AMD a deionizovaná voda Labconco/kontrola)

AMD kontrola

An-G 3,05 6,38

An-P 3,17 5,46

An-N 2,37 2,60

An-Š 2,34 2,59

Najnižšie pH sme zaznamenali v AMD s mycéliom An-Š (2,34); najvyššia hodnota 

v tomto roztoku bola nameraná v prípade An-P (3,17). Najväčší rozdiel v pH medzi AMD 

a kontrolným roztokom (deionizovaná voda Labconco) sme zistili v prípade An-G (3,05 resp. 

6,38), len o málo menší rozdiel sme zaznamenali u An-P (3,17 resp. 5,46). Mycéliá An-N a 
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An-Š spôsobili zníženie pH oproti pôvodnému stavu (2,75). Tieto zistenia môžu súvisieť 

s faktom, že mnohé mikroskopické huby, zvlášť druhy rodu Aspergillus, majú schopnosť 

produkovať rôzne organické kyseliny, najmä citrónovú, glukónovú, itakonovú a mnohé 

ďalšie. Majú tiež schopnosť akumulovať tieto látky, čím nadobúdajú určitú ekologickú 

výhodu voči iným mikroorganizmom, keďže môžu existovať aj pri nízkom pH od 3 do 5, 

niektoré tolerujú dokonca pH 1,5 [6]. V kontrolnom roztoku v prípade An-N a An-Š došlo 

k výraznému zníženiu pH (2,60; 2,59), čo môže tiež súvisieť s produkciou metabolitov 

(kyselín) mycéliami. U kmeňov An-G a An-P v kontrolnom roztoku tiež došlo k zníženiu pH 

oproti AMD, avšak mierne, čo možno vysvetliť ich pôvodom (z prostredia 

nekontaminovaného u An-G, resp. z „nekyslého“ u An-P).

Záver

Zistili sme celkovo nízke hodnoty akumulácie Ca, Mg a Fe vybranými kmeňmi druhu

Aspergillus niger. U kmeňa An-G bola zaznamenaná priemerne najvyššia akumulácia 

sledovaných prvkov (porovnateľné zistenia u An-P). Výrazne najnižšia hodnota akumulácie

(Fe) bola zistená u kmeňa An-N. Pokiaľ ide o jednotlivé prvky, Ca bol všetkými kmeňmi An

akumulovaný výrazne najmenej, Mg bol jednotlivými kmeňmi akumulovaný bez výraznejších 

rozdielov, najviac bolo akumulované Fe, a to kmeňmi An-P a An-G.

Najnižšie pH po akumulácii sme zistili v AMD s mycéliom An-Š, najvyššia hodnota v

tomto roztoku bola nameraná v prípade An-P. Najväčší rozdiel v pH medzi AMD 

a kontrolným roztokom (deionizovaná voda Labconco) sme zistili v prípade An-G (o niečo

menší rozdiel u An-P). Mycéliá An-N a An-Š spôsobili zníženie pH oproti pôvodnej hodnote 

2,75. V kontrolnom roztoku v prípade An-N a An-Š došlo k veľmi výraznému zníženiu pH.

Parciálne výskumné výsledky umožňujú úvahy o možnosti využitia akumulačnej

schopnosti druhu Aspergillus niger v prostredí s nízkym pH. Skúmané prvky Ca, Mg a Fe 

majú potenciál podporovať imobilizáciu ťažkých kovov tým, že dochádza k uvoľneniu väzby 

ich katiónov na funkčné skupiny s následným nahradením ich katiónov katiónmi ťažkých 

kovov na úrovni bunkovej steny.
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Stanovenie lokalít vhodných pre výstavbu veterných parkov v okrese Levice
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Úvod a formulácia cieľa

V súčasnej dobe zhoršujúcich sa klimatických podmienok Zeme a postupného 

vyčerpávania obnoviteľných zdrojov energie je čoraz aktuálnejšia a populárnejšia 

problematika využívania obnoviteľných zdrojov energie. Jednou z možností, ako čiastočne

nahradiť vyčerpateľné zdroje je využitie potenciálu vetra a výstavba veterných elektrární. 

O rentabilnosti a efektivite výstavby veterných elektrární na Slovensku sa dlhodobo vedie 

diskusia, ktorej výsledky a závery nie sú jednoznačné. Mierne prevláda názor, že z hľadiska 

klimatických a geografických podmienok je územie Slovenska nevhodné pre výstavbu 

veterných elektrární, resp. je vhodná len veľmi malá časť územia. Doteraz však nebol 

vypracovaný metodický postup pre lokalizáciu miest pre výstavbu veterných elektrární, ktorý 

by mal pre investorov, ale aj štátne a samosprávne orgány záväzný charakter. Akýsi návrh 

štandardov a limitov vypracovala SAŽP v spolupráci s MŽP SR [1], prípadne podobný 

metodický postup [2] bol vypracovaný a aplikovaný na vybranom území v Českej republike .

Cieľom tohto príspevku bolo lokalizovať územia väčšie ako 10 ha potenciálne vhodné 

pre umiestňovanie veterných elektrární tak, aby sa vyhýbali ľudským sídlam, cestnej 

a železničnej infraštruktúre, lesom a nelesnej drevinovej vegetácii, vodným tokom a vodným 

plochám, územiam ochrany vodných zdrojov, územiam ochrany prírody a krajiny, územiam 

ÚSES, elektrickej prenosovej sústave a iným objektom v krajine, pričom sa zohľadňovali aj 

ochranné pásma jednotlivých krajinných prvkov. 

1. Vymedzenie územia

Pre stanovenie lokalít potenciálne vhodných pre výstavbu veterných elektrární bolo 

ako záujmové územie vybrané celé územie okresu Levice zahrňujúce 89 obcí, z toho 4 mestá. 

Celková rozloha okresu je 1551,1 km2. 
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2. Materiál a metódy

Metodický postup lokalizácie potenciálne vhodných miest pre výstavbu veterných 

elektrární spočíval v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch. V prvej, analytickej časti 

práce bolo potrebné na základe dostupných existujúcich, najmä mapových podkladov o území 

vypracovať digitálne – vektorové mapové vrstvy reprezentujúce jednotlivé krajinné prvky 

a ich prejavy v krajine v prostredí vektorovo orientovaných GIS. Mapové vrstvy boli 

vypracovávané osobitne pre zastavané územia obcí v okrese Levice, zastavané územia obcí 

z okolitých okresov do vzdialenosti približne 2 km od hranice s okresom Levice, lesné 

plochy, plochy nelesnej drevinovej vegetácie, cestnú a železničnú infraštruktúru, vodné toky 

a vodné plochy, areály ochrany prírody a krajiny podľa zákona 543/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov [3], lokality európskej sústavy chránených území Natura 2000 podľa 

Smernice Rady 92/43/EHS [4] a Smernice Rady 79/409/EHS [5], Ramsarské lokality, lokality 

nadregionálneho územného systému ekologickej stability a samostatná mapová vrstva bola 

spracovaná aj pre zariadenia elektrizačnej prenosovej sústavy – vedenia elektrického prúdu 

vysokého a veľmi vysokého napätia. 

V ďalšom kroku práce boli pre prvky jednotlivých mapových vrstiev vytvorené 

ochranné pásma. Ochranné pásma zohľadňovali navrhované štandardy [6], [1], (upravené)

a boli stanovené nasledovne:

 Obývané územie obce – 2 varianty: 600 m a 1000 m

 Usadlosti mimo intravilánu obce: 250 m

 Obývané územie obce iného okresu, pri hraniciach s okresom Levice: 1000 m

 Chránená krajinná oblasť: 100 m

 Národná prírodná rezervácia, Prírodná rezervácia: 100 m

 Národná prírodná pamiatka, Prírodná pamiatka: 60 m

 Chránený areál: 100 m

 Územia Natura 2000: 100 m

 Ramsarské lokality: 100 m

 Vodné toky a vodné plochy: 160 m

 Sieť elektrického vedenia vysokého a veľmi vysokého napätia: 160 m

 Cestná a železničná sieť: 160 m

 Územný systém ekologickej stability: 160 m

 Ucelené lesné komplexy: 200 m

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1301



Ochranné pásmo vo vzdialenosti 160 m predstavovalo maximálnu výšku rotorov

veternej elektrárne + 40 m. Okrem vyššie spomenutých ochranných pásiem boli vytvorené aj 

mapové vrstvy ochranných pásiem vodných zdrojov, ochranných pásiem minerálnych 

liečivých prameňov, ochranných pásiem minerálnych stolových vôd a historických krajinných 

štruktúr.

V ďalších krokoch boli syntézou jednotlivých mapových vrstiev ochranných pásiem 

vytvorené mapové vrstvy limitujúcich faktorov pre výstavbu veterných elektrární a následne 

stanovené potenciálne vhodné lokality pre výstavbu veterných elektrární. Posledným krokom 

bolo stanovenie lokalít väčších ako 10 ha, pričom sa zohľadňovali aj morfometrické 

ukazovatele reliéfu, konkrétne nadmorská výška.

Výsledky 

Výsledkom použitia vyššie opísaného metodického postupu bolo niekoľko máp 

zobrazujúcich územia potenciálne vhodné pre výstavbu veterných elektrární. Výsledné mapy 

sa menili v závislosti od rôznej kombinácie použitých mapových vrstiev ochranných pásiem. 

Varianty sa líšili v počte použitých limitujúcich faktorov od kombinácie s najmenej prísnymi 

limitujúcimi faktormi až po najprísnejšiu kombináciu. V každej verzii boli použité ochranné 

pásma pre obývané územie obce, prvky ochrany prírody a krajiny, ucelené lesné komplexy, 

vodné toky a vodné plochy. Takisto boli zohľadnené všetky prvky súčasnej krajinnej 

štruktúry územia, aby prípadne nedochádzalo k prekrytiu potenciálne vhodných miest pre 

výstavbu veterných elektrární napríklad so zastavaným územím, alebo iným krajinným 

prvkom, ku ktorému nebolo vytvorené ochranné pásmo.

Diskusia

V súčasnosti na Slovensku neexistuje záväzný metodický postup alebo zákonná 

norma, ktorá by presne určovala podmienky pre umiestňovanie veterných elektrární v krajine. 

Z toho dôvodu je potrebné použité limitujúce faktory chápať ako premenné, ktoré sa 

v závislosti od charakteru lokality a veľkosti navrhovanej investície môžu meniť.           

Taktiež parametre jednotlivých ochranných pásiem predstavujú len odporúčané hodnoty 

a môžu sa v závislosti napríklad od konfigurácie terénu, prípadne celkového vzhľadu krajiny 

meniť.

Príspevok sa zameriava na limity výstavby veterných elektrární vyplývajúce priamo 

z jednotlivých krajinných prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou pri hodnotení vhodnosti územia 

pre umiestnenie veterných elektrární je podrobná analýza reliéfu, klimatických podmienok, 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1302



dohľadnosti, (napr. [7]), veľmi dôležité je zhodnotenie dopadu prítomnosti veternej elektrárne 

na celkový krajinný obraz a krajinný ráz (napr. [8], [9]), posúdiť jej celkové vplyvy na 

životné prostredie. Výber jednotlivých lokalít je nevyhnutné posúdiť aj z hľadiska ich vplyvu 

na letecké pozemné zariadenia a ich dosah na letovú prevádzku. Tieto kroky však nastupujú 

až potom, keď je stanovená konkrétna lokalita pre výstavbu veternej elektrárne.

Obr. 1: Ukážka výslednej mapy území potenciálne vhodných pre výstavbu veterných elektrární v okrese Levice.

Záver

V príspevku je prezentovaný jeden zo spôsobov vyhľadávania území potenciálne 

vhodných pre výstavbu veterných elektrární. Poukazuje na to, že na Slovensku dosiaľ nebol 

vypracovaný jednotný a záväzný metodický postup na stanovenie týchto lokalít, a preto je 

možné k tejto problematike pristupovať rôznymi spôsobmi. Metódy vyhľadávania vhodných 

lokalít pritom nie vždy akceptujú požiadavky ochrany prírody a krajiny, kultúrnych 

a estetických hodnôt krajiny, ale často sú modifikované podľa potrieb jednotlivých 

investorov. Vzhľadom na vysoký počet predložených Zámerov na výstavbu veterných 

elektrární na Slovensku je preto nevyhnutné vypracovanie a schválenie potrebných 

metodických postupov a zákonných noriem.
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Úvod a formulácia cieľa

Systematické geochemické mapovanie a výskum Slovenska, umožnili poznať plošnú 

distribúciu potenciálne toxických stopových prvkov v rôznych prírodných médiách (pôdy, 

horniny, riečne sedimenty, podzemné vody, lesná biomasa), vo vzťahu ku geogénnym aj 

antropogénnym zdrojom kontaminácie. V pôdach vyvinutých na flyšových horninách  boli na 

viacerých miestach východného Slovenska zistené anomálne koncentrácie chrómu (nad 99 

mg.kg-1) a niklu (nad 34 mg.kg-1) geogénnej povahy [1, 2, 3]. Anomálny výskyt týchto prvkov  

je známy v mnohých pôdach sveta, vyvinutých na ultrabázických horninách. Prítomnosť 

podobných pôd vo flyši, indikuje, že tieto sedimentárne horniny boli derivované z produktov 

zvetrávania podobných hornín [4, 5]. Také pôdy sa označujú ako „serpentinické“ a vyznačujú 

sa celým radom osobitosti. Majú nedostatok vápnika a nadbytok horčíka, vysoký podiel 

potenciálne toxických prvkov chrómu a niklu (Co, Mo, V) a alkalickú reakciu. Záujem o ich 

štúdium súvisí práve s možnými toxickými vplyvmi chrómu a niklu na rastliny a následne 

s negatívnymi dopadmi na živé organizmy a človeka.

Preto bol iniciovaný projekt, ktorého cieľom je prispieť k poznaniu stupňa a rozsahu 

kontaminácie pôd chrómom a niklom a možných negatívnych dopadov na prirodzenú 

vegetáciu a kultúrne plodiny vo flyšovej oblasti východného Slovenska na čo poukazujú aj 

mnohé zahraničné práce [6]. Do rámca tohto projektu zapadá aj predkladaný  príspevok.

Cieľom príspevku je informovať o existencii týchto pôd a na základe získaných 

analytických údajov o pôdach a asimilačných orgánoch lesných drevín (ihličia), poukázať na 

ich  možný vstup z pôdy do rastlín.

Materiál a metódy

Metodické postupy použité v tejto práci odrážajú potreby projektu, ktorý je orientovaný na 

poznanie vzťahov medzi anomálnymi koncentráciami chrómu a niklu v pôde a v rastlinách. 

V prvej fáze jeho riešenia sme sa zamerali na terénne odbery pôdnych vzoriek z povrchových 
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horizontov pôd na miestach, ktoré sa nachádzajú v predpokladaných anomálnych zónach,  

podľa  pedogeochemických máp, ale reálne obsahy  nie sú známe.

a) Terénny odber pôdnych vzoriek bol robený z humusových horizontov do hĺbky 20 cm, 

pričom boli odobraté zmesné vzorky z plochy štvorca o hrane 25 m2, najmenej z piatich 

odberových miest. Vzorky boli sušené v laboratórnych podmienkach, mierne predrvené a 

sitované za sucha. Na analýzy boli použité frakcie pod 2 mm po kvartácii.

b) Vzorky ihličia boli umyté destilovanou vodou vysušené v laboratórnych podmienkach a

rozomleté na analytickú jemnosť.

c)  Analýzy boli vykonané v  akreditovaných Ekologických a veterinárnych laboratóriach 

s.r.o. Spišská Nová Ves podľa zaužívaných metodík (Cr,Ni, Cd, Pb –ETAAS; Cu, Zn-FAAS; 

As-HG-AAS; Co, Mo,Be,V- AES-ICP).

Výsledky a diskusia

Priemerné (mediánové) obsahy chrómu v pôdach Slovenska dosahujú 85 mg.kg
–1

v A-

horizontoch a 87 mg.kg
–1

v C- horizontoch a niklu 25 mg.kg
–1

v A- horizontoch a 28 mg.kg
–1

v C- horizontoch pôd. Tie závisia od obsahu v materských horninách o čom svedčia vyššie 

hodnoty v spodných horizontoch [1]. Vyššie obsahy v niektorých flyšových horninách 

uvádza aj [7]. Naproti tomu oveľa vyššie priemerné obsahy chrómu  114 mg.kg-1 (rozsah 19 -

473) a niklu 40 mg.kg-1 (rozsah 15 - 161) v povrchových horizontoch pôd boli zistené práve 

vo flyši  na Hornom Šariši [3]. Vo svetových pôdach sa sú priemerné obsahy chrómu 80 

mg.kg
–1

v Poľsku 20 mg.kg
–1

a nikel sa nachádza vo veľmi širokom rozsahu koncentrácií (0,2 

- 450 mg.kg-1) [8].

Chróm sa nachádza v prírode vo viacerých oxidačných stupňoch (+2 až +6). V pôdach je 

najčastejšie prítomný ako trojmocný. Nachádza sa vo forme zmiešaných oxidov železa 

a chrómu, v  chromitoch, chrómspineloch, v tmavých primárnych mineráloch (olivín, 

pyroxény amfiboly), v sekundárnych (ílových) mineráloch, kde zastupuje Fe, alebo Al. 

Chromit je bežný akcesorický minerál, veľmi stabilný pri zvetrávaní, a preto sa často 

nachádza v zvetrávacích produktoch, v ťažkej frakcii sedimentárnych hornín (redeponovaný).

Správanie sa chrómu v pôde závisí od viacerých faktorov: redox-potenciálu, oxidačného 

stupňa, pH, prístupnosti akceptorov (donorov) elektrónov, konkurenčných iónov, 

komplexotvorných látok a podobne [9].

Pretože trojmocný chróm je pohyblivý len vo veľmi kyslom prostredí, ktoré je zriedkavé, 

prakticky sa v dôsledku redukcie (z Cr6+ na Cr3+) imobilizuje. Cr6+ je naopak pohyblivý 

v kyslých aj v alkalických podmienkach a je považovaný za veľmi toxickú formu. Vo veľmi 
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kyslom oxidačnom sú chrómanové ióny (CrO4)
2 pohyblivé a môžu byť sorbované ílovými 

minerálmi alebo hydratovanými oxidmi Fe a Mn. Organická hmota a najmä humínové

kyseliny pôsobia redukujúco na Cr6+. Táto redukcia vzrastá so znižovaním pH.

Nikel  nie je považovaný za esenciálny prvok pre metabolizmus rastlín, hoci sú diskusie o 

jeho prítomnosti v enzýmoch (ureáza). V literatúre sa tiež uvádza jeho stimulačný vplyv na 

nitrifikáciu a mineralizáciu dusíka [9]. Rastliny ho pomerne ľahko prijímajú, pričom sa 

preukazuje pozitívna korelácia medzi jeho obsahom v pôdnom roztoku a v rastlinách. 

Niektoré rastliny sú hyperakumulátory niklu (Alyssum species), čo sa prakticky využíva nielen 

na bioindikáciu kontaminácie - geochemickej akumulácie ale aj na fytoremediačné zásahy do 

pôd [8, 9].

Doposiaľ  nie je známe, na ktoré pôdne komponenty sú obsahy chrómu a niklu v študovaných

pôdach viazané, ani to, či sú spôsobené prítomnosťou len detritu ultrabázik, obsahom spinelov 

(chromitu), alebo ílových minerálov bohatých chrómom a niklom. Toto bude cieľom 

súčasných výskumov. Je pravdepodobné, že rozšírenie týchto pôd je oveľa väčšie ako sa 

predpokladalo,  prechádzajú do Poľska o čom svedčia aj niektoré poľské práce [10].

Distribúciu chrómu a niklu v asimilačných orgánoch lesných drevín (listnatých aj 

ihličnatých) študovala na Slovensku Maňkovská [11]. Zatiaľ čo priemerné obsahy niklu sú 2,4 

mg.kg-1, evidentný nárast obsahov nad 2 mg.kg-1 pozorujeme vo vegetatívnych orgánoch 

lesných drevín vo všetkých flyšových útvaroch na Slovensku (Fagus sylvatica. 5 - 10 mg.kg-1, 

Quercus species. 2 - 4 mg.kg-1, Pinus sylvestris 2 - 3 mg.kg-1, Abies alba 3 - 4 mg.kg-1). 

Naproti tomu obsahy chrómu vzrastajú vo flyši len lokálne. Tieto rozdiely súvisia s rozdielnou 

mobilitou týchto prvkov v systéme. Priemerný obsah chrómu vo vegetatívnych orgánoch je 

pre Picea abies 0,7 - 1,0 mg.kg-1 Pinus sylvestris 0,4 - 0,6 mg.kg-1 a Abies alba 0,6 - 0,8 mg. 

kg-1 Obsah chrómu vyšší ako 2 mg.kg-1 bol zachytený práve vo flyšovej oblasti východného 

Slovenska. Priemerný obsah niklu v asimilačných orgánoch jednotlivých drevín bol pre: Picea 

abies 2,5 - 2,6 mg.kg-1 Pinus sylvestris 3,1 - 3,4 mg.kg-1 a Abies alba 2,4 - 3,8 mg.kg-1 [11].

Za hraničné možno pre nikel pokladať množstvo 1 mg.kg-1 [12] uvádzal ako prípustné 

množstvá pre ihličnaté a listnaté dreviny obsah 1 - 2 mg.kg-1 pre Pinus sylvestris 1,40 mg.kg-1. 

[13, 14] udáva obsahy chrómu v rastlinách od 0,03 - 10 mg.kg-1. Za limitné možno pre nikel 

pokladať množstvo 1 mg.kg-1 [11]. [12] uvádzal ako prípustné množstvá pre ihličnaté 

a listnaté dreviny obsah 1 - 2 mg.kg-1 a pre Pinus sylvestris 1,40 mg.kg-1 [13].

Chróm nie je esenciálny pre baktérie, riasy, huby a vyššie rastliny. Pre vyššie rastliny 

je toxický vo forme Cr(OH)3 a Cr4
2- v koncentrácii 1 mg.kg-1 (Cr6+). Formy CrO4

2- sú 

prijímané častejšie, sú však redukované v pôdach na Cr3+ [11]. Jeho správanie v pôde je 

určované pH a oxidačno-redukčnými procesmi. Pri relatívne rovnakých podmienkach Eh 
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v kyslom prostredí (pH< 5), prevládajú CrOH2
+ ióny, pri pH 5 - 7 CrO4

2+ a Cr(OH)2+ a

v alkalickom prostredí CrO4
2- a Cr(OH)4

-. So znižovaním pH vzrastá sorpcia  Cr3+ a znižuje sa 

sorpcia Cr6+ [9]. Trojmocný chróm sa vyskytuje v pôde v forme oxidov Cr a Cr-Fe, ktoré sú 

relatívne nerozpustné a nemobilné. Porovnanie výsledkov z distribúcie chrómu a niklu v 

pôdach poukazuje na to, že vyššie koncentrácie vo flyšových oblastiach sa súčasne odrážajú 

vo vyšších koncentráciach týchto prvkov vo vegetatívných orgánoch rastlín [11], ale aj v 

machoch týchto oblasti, vrátane drenážných systémoch východoslovenských riek, ktoré 

vytekajú z týchto oblasti [14]. To svedčí o pohyblivosti niektorých foriem niklu, ale aj chrómu

a ich zdedeného charakteru. 

Preto sme sa v súčasnosti zamerali na porovnanie obsahov týchto prvkov vo výrazne 

kontaminovaných pôdach a v rastlinách. Prvé výsledky analýz ihličia niektorých ihličnatých 

drevín sú uvedené v Tab. č.1.

Tab.1: Obsahy stopovvých prvkov v  ihličí

Lokalita Druh

Cr Ni V Mo Zn Cu Pb Cd Co As Be

mg.kg-1

Podolínec
Smrek obyčajný
(Picea abies)

1,05 3,2 <1 0,4 47,4 3,93 0,23 0,33
<0,
5

<0,
3

<0,0
5

Forbasy
Borovica lesná 
(Pinus sylvestris)

0,85 0,7 <1
<0,
2

59,6 3,69 0,39
<0,0

5
<0,
5

<0,
3

<0,0
5

Stará 
Ľubovňa

Smrek obyčajný
(Picea abies)

0,78 29,1 <1
<0,
2

36,4 2,64 0,45 0,13
<0,
5

<0,
3

<0,0
5

Drienica
Borovica lesná 
(Pinus sylvestris)

0,78 4,5 <1 0,6 89,5 3,54 0,89 0,42
<0,
5

<0,
3

<0,0
5

Kamenica 
n/Torysou

Borovica lesná 
(Pinus sylvestris)

<0,
5

2,2 <1
<0,
2

40,5 4,75 0,52 0,08
<0,
5

<0,
3

<0,0
5

Z tých istých miest máme k dispozícii analytické výsledky z pôd Tab.2. Obsahy 

chrómu v nich kolíšu od 82 - 310 mg.kg-1 a niklu od 21 - 164 mg.kg-1. V geochemicky 

anomálnom prostredí, kde sú pôdy silne kontaminované, sú vysoké obsahy aj v ihličí. 

Napríklad v Starej Ľubovni obsahy chrómu v pôde dosahujú 310 mg.kg-1 a niklu 164 mg.kg-1

a v ihličí smreka (Picea abies), sú obsahy chrómu (0,78 mg.kg-1) a niklu (29,1 mg.kg-1). V 

ostatných lokalitách kolíšu obsahy chrómu v ihličí od <0,5 - 1,05 mg.kg-1 a niklu 0,7 - 29,1

mg.kg-1. Predbežne sa ukazuje, že vyššie koncentrácie v ihličí sú v kyslých pôdach.
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Tab.2: Obsahy vybratých stopových prvkov v humusových horizontoch pôd

Lokalita
pH/H2O  
pH/KCL

Cr Ni V Mo Zn Cu Pb Cd Co As Be

mg.kg-1

Podolínec 5,50      4,43 82 21 67 1,2 55 20 24 0,2 2,9 6,85 1,5

Forbasy 7,83      7,00 122 43 114 1,8 85 58 18 0,3 6,7 13 2,1
Stará 

Ľubovňa 5,74      4,25 310 164 164 10 56 24 25 0,2 7,6 9,81 1,4

Drienica 6,08      4,61 161 50 118 0,9 63 37 13 <0,1 4,3 9 1,5

Kamenica 
n/Torysou 7,59      7,02 257 152 129 0,9 91 39 23 0,5 5,8 13,7 2,1

Záver

Naše štúdium potvrdilo geochemicky anomálne koncentrácie chrómu a niklu v 

pôdach tzv. šambrónskej zóny flyšovej oblasti  východného Slovenska a v jej pokračovaní do 

Poľska. Napokon aj z poľskej strany sa zistili vyššie koncentrácie týchto prvkov v pôdach na 

flyši, o čom svedčia údaje z Poľska [10, 15].

Obsahy chrómu v nami študovaných pôdach kolíšu od 82 - 310 mg.kg-1 a niklu od 21-

164 mg.kg-1  čo sú prevažne nadlimitné obsahy, ktoré sú zdedené od podložných flyšových 

hornín.

Z týchto pôd sa dostáva chróm a nikel do rastlín a to v množstvách, ktoré sú 

považované za viacerými autormi za škodlivé. Výsledky z analýz ihličia niektorých 

ihličnatých drevín chrómu kolíšu od <0,5 - 1,05 mg.kg-1 a niklu 0,7 - 29,1 mg.kg-1.

Tieto výsledky potvrdili niektoré poznatky o bioakumulácii v rastlinách, ich možnej 

pohyblivosti v systéme pôda - rastlina. Chróm a nikel sa z pôvodných zvetranín a pôd 

bohatých na tieto prvky rozšírili do celého drenážneho systému. Zvýšené koncentrácie týchto 

prvkov v rastlinách v regionálnom meradle je preto geogénneho pôvodu.

Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 
základe zmluvy č. APVV-0231-07, grantom VEGA 1/0238/08
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Elektromagnetické pole ako fyzikálny stresový faktor životného prostredia obyvateľov 

obce Nolčovo 

Martina Koóšová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, 

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; koosova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Elektroenergetické zariadenia, ktorými sú aj vedenia elektrickej energie, sú zdrojom 

elektromagnetického smogu v krajine.  Elektromagnetické pole je sprievodný fyzikálny jav, 

ktorý vzniká pri prenose elektrickej energie. Elektromagnetické pole je zložené z dvoch polí –

elektrického, ktoré je podmienené existenciou napätia a magnetického – ktoré je podmienené 

existenciou elektrického prúdu prechádzajúceho vodičmi [2].

Šírenie elektromagnetického poľa od miesta k miestu má vlnový charakter (sínusový priebeh), 

je spojené s prenosom energie a je definované niekoľkými fyzikálnymi veličinami [1].

Cieľom tohto príspevku bolo 

Lokalita Nolčovo je jednou z troch záujmových lokalít, ktoré boli predmetom výskumu 

k dizertačnej práci. Obec Nolčovo je rozdelená na tri podoblasti merania elektromagnetického 

poľa.  Nakoľko je určený rozsah príspevku a výsledky sú náročné na spôsob interpretácie, 

zaradila som do príspevku len jednu z troch podoblastí  a tou je obecná cesta. 

Cieľom tohto príspevku bolo vyhodnotiť namerané hodnoty elektromagnetického poľa 

voči akčným hodnotám expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu. 

Účelom merania bolo zistiť intenzitu elektromagnetického poľa vyžarovanú  

elektrickými vedeniami veľmi vysokého napätia v danom mieste a tieto hodnoty porovnať 

s najvyšším prípustnými hodnotami pre expozíciu obyvateľstva podľa Vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje 

elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu 

v životnom prostredí. Skúmaným zariadením bolo: 

 400 kV vedenie „V 406 Varín – Liptovská Mara“, rozpätie podperných bodov č. 81-82,

 220 kV vedenie „V 272 Sučany – Medzibrod“, rozpätie podperných bodov č. 22-23,

 2x220 kV  vedenie „V 282/281 Sučany – Široká“, rozpätie podperných bodov č. 23 – 24,

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1311



Vedenia svojimi koridormi prechádzajú ponad obývanú časť obce Nolčovo. Obec Nolčovo sa 

nachádza v severovýchodnej časti Turca na ľavom brehu rieky Váh, 20 km východne od 

Martina v pohodí Veľkej Fatry.

Materiál a metódy

Ako prvé bolo postavené 220kV vedenie V 272 v roku 1957, následne v roku 1963 

bolo postavené 400kV vedenie V 406. Posledné bolo postavené 220kV vedenie V282/281 

v roku 1964.  Elektromagnetické pole 400 kV vedenia „V 406 Varín – Liptovská Mara“, 220 

kV vedenia „V 272 Sučany – Medzibrod“ a 2x220 kV  vedenia „V 282/281 Sučany – Široká“, 

bolo merané v priestore pod rozpätím podperných bodov pre príslušné vedenie, ktoré boli 

uvedené vyššie. Nakoľko predmetom merania bolo zistiť maximum expozičnej úrovne, 

prioritou pre voľbu meracích bodov bola pravdepodobnosť maximálnej frekvencie  výskytu 

obyvateľstva v obci Nolčovo. Za túto lokalitu bola okrem iných (obecný cintorín a okolie 

obecného úradu) zvolaná aj obecná cesta v Nolčove. Cesta je takmer kolmá na koridory 

vedení, ktoré prechádzajú ponad obec. Postup hľadania maxima expozičnej úrovne 

v skúmanej oblasti prebiehal meraním elektromagnetického poľa v pravidelných intervaloch 5 

metrov (viď obr.č.1). Meranie elektrického poľa prebiehalo vo výške 1,8 m a úroveň 

magnetického poľa vo vyšetrovanej oblasti 1 m nad zemou pri frekvencii 50 Hz. 

Obr.1: Rozmiestnenie meracích bodov na obecnej ceste v Nolčove

Namerané hodnoty intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie boli následne 

vynesené do grafu. Z čiarového priebehu grafu je možné najlepšie sledovať priebeh intenzity. 
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Výsledky a diskusia

Počas merania elektromagnetického poľa je potrebné zaznamenávať teplotu a vlhkosť 

počas ktorej prebiehalo meranie a prevádzkový stav vedenia ako je napätie a prúd. Nakoľko 

intenzitu elektromagnetického poľa tieto faktory významne ovplyvňujú. 

Tab.1:  Parametre počas skúšky
Začiatok a koniec merania Meraný priestor, objekt Teplota okolia Vlhkosť
19.10.2008    1000 -  1400 vedenie Čas 1000 - 10,3 °C Čas 1000 -  64,1 %

V406, V272, V282/281 Čas 1100 - 10,2 °C Čas 1100 -  64,4 %
Čas 1200 - 13,9 °C Čas 1200 -  60,9 %
Čas 1300  - 12,6 °C Čas 1300 -  57,0 %
Čas 1400  - 12,6 °C Čas 1400  - 57,5 %

Tab.2: Prevádzkový stav vedenia 
Meraný priestor, objekt Čas merania Napätie Prúd

Vedenie V 406 Čas 1000

Čas 1300
U1= U2= U3=  414 kV 
U1= U2= U3 = 416 kV

I1= I2= I3= 160 A 
I1= I2= I3 = 163A 

Vedenie V 272 Čas 1000

Čas 1300
U1= U2= U3=  236  kV 
U1= U2= U3 = 238 kV

I1= I2= I3 = 73 A 
I1= I2= I3 = 79 A 

Vedenie V 281 Čas 1000

Čas 1300
U1= U2= U3=  235 kV 
U1= U2= U3 = 236 kV

I1= I2= I3=  71 A 
I1= I2= I3 = 75 A 

Vedenie V 282 Čas 1000
Čas 1300

U1= U2= U3= 236 kV 
U1= U2= U3 = 237 kV

I1= I2= I3= 75 A 
I1= I2= I3 = 78 A 

Graf 1: Elektrické pola E (V/m) v úseku meracích bodov 19 až 53
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Graf 2: Magnetická indukcia B (µT) v úseku meracích bodov 19 až 53

Graf 3: Elektrické pola E (V/m) v úseku meracích bodov 54 až 88

Graf 4: Magnetická indukcia B (µT) v úseku meracích bodov 54 až 88

µT

V/m

µT
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Elektrické a magnetické pole v priestore pod vedeniami V 406, V 272, V281/282 ako 

verejne prístupný priestor, bolo vyhodnocované voči akčným hodnotám expozície pre 

elektrické a magnetické polia podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického 

žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. 

Vyhodnotenie nameraných hodnôt intenzity elektromagnetického poľa Vedenia „V 406, 

V 272, V281/282“:

• Elektrické pole: maximálna úroveň intenzity elektrického poľa pri frekvencii 50 Hz v 

skúšaných miestach bola 386,9 V/m, akčná hodnota je 5000 V/m.

• Magnetické pole: maximálna úroveň intenzity magnetickej indukcie pri frekvencii 50 

Hz v skúšaných miestach bola 0,771 µT, akčná hodnota je 100 µT.

Meranie elektromagnetického poľa na lokalite obecná cesta začína meracím bodom č. 

19. Tento bod je lokalizovaný približne 35 metrov od krajného fázového vodiča 400kV 

vedenia V 406. Táto vzdialenosť predstavuje ochranné pásmo pre 400kV vedenia. Meranie 

pokračovalo v intervale 5 metrov. Posledným meracím bodom v tomto úseku je bod č. 53, 

ktorý je vzdialený približne 30 metrov od krajného fázového vodiča 200kV vedenia.  Meranie 

bolo realizované v celkovej dĺžke približne 175 metrov. Z priebehu grafu č.1 môžeme 

sledovať, že intenzita elektrického poľa kolíše. Začiatočné hodnoty predstavujú intenzitu 

elektrického poľa vedenia V406 (body 21 až 27). Následný pokles hodnôt je spôsobený 

faktom, že medzi 400kV vedením a za ním nasledujúcim 220kV vedením je niekoľko 

metrová (cca10 m) medzera. Táto skutočnosť sa prejavila aj na poklese hodnôt elektrického 

poľa (body 28 až 30). Vzostup hodnôt, ktorý charakterizujú body 31 až 38 vyjadruje intenzitu 

elektrického pola vedeniami V 272 a V 281/282. V tomto prípade uvažujeme o skutočnosti, 

že nakoľko sú vedenia pomerne blízko vedľa seba, ich polia sa môžu vzájomne ovplyvňovať.  

Z praxe bolo pozorované, že v takomto prípade sa polia navzájom eliminujú a neznásobujú. 

Od meracieho bodu č. 44 môžeme sledovať evidentný pokles intenzity elektrického poľa. 

Tento jav je spôsobený vzďaľovaním sa od 2x220 kV vedenia. Graf č. 2 popisuje Magnetickú 

indukciu v skúmanom prostredí. Hodnoty vytvárajú tvar podobný priebehu hyperbolickej 

funkcie. V bodoch č. 30 a 31 môžeme sledovať mierny pokles hodnôt, ktorý je spôsobený 

približne 10 metrovou vzdialenosťou 400 kV vedenia od 220kV vedenia. Elektrické pole pre 

úsek bodov 54 až 88 popisuje graf č.3. Z priebehu grafu môžeme sledovať zhodu s priebehom 
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intenzity elektrického poľa zaznamenanom v grafe č.1. Magnetická indukcia, ktorej priebeh 

vyjadruje graf č.4 taktiež pripomína tvar podobný priebehu hyperbolickej funkcie. V závere 

oboch grafov (č. 3 a 4) sa vyskytla nečakane vyššia hodnota oproti trendu hodnôt. Tento jav 

môžeme vysvetliť chybou merania. Bod č. 88 sa nachádza približne 35 metrov od krajného 

fázového vodiča 400kV vedenia, kde je nepravdepodobný výskyt vyšších hodnôt ako boli 

namerané priamo pod 400kV vedením.    

Záver

Zdravotné aspekty vplyvu elektromagnetického pola extrémne nízkych frekvencií, nie 

sú ešte v súčasnosti dostatočne objasnené a sú predmetom vedeckých projektov a diskusií. 

Dodnes sú málo a nedostatočne rozpracované najmä dlhodobé pozorovania vplyvu na 

človeka. Posúdenie konkrétnych zdravotných dôsledkov je zatiaľ značne problematické, 

pretože dokázať, že tieto faktory sa podieľajú na poruchách ľudského zdravia je náročná a 

dlhodobá úloha. 

V priestore skúšaných zariadení  pre definovaný prevádzkový stav, v jednotlivých 

meracích bodov nebola  prekročená akčná hodnota intenzity elektrického poľa stanovená 

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva. Z uvedeného vyplýva, že elektrické vedenia, ktoré 

prechádzajú ponad obec, by nemali mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľov obce 

Nolčovo. 
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Ekotoxikologické hodnotenie účinku arzénu na riasy Desmodesmus subspicatus a 

Raphidocelis subcapitata

Zuzana Kramarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie 

a fyziotaktiky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; kramarovaz@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Arzén je prítomný vo všetkých zložkách životného prostredia. Je mobilizovaný 

prírodnými (zvetrávanie, vulkanické emisie, biologická aktivita), ako aj antropogénnymi 

procesmi a aktivitami (banská činnosť, spaľovanie fosílnych palív, tavenie a zušľachťovanie 

kovov, garbiarsky priemysel) [1,2]. 

Arzén je známy svojim toxickým účinkom na živé organizmy [3]. Sledovaním 

toxického účinku arzénu na riasy sa zaoberali viacerí autori [4,5,6,7,8,9,10]. Po vstupe do 

bunky rias je AsV redukovaný na AsIII a ďalej transformovaný na metylované zlúčeniny 

arzénu, prípadne iné organické zlúčeniny [5,6,8]. Riasy sú schopné vylučovania AsIII len do 

istej miery, ak je ich schopnosť vylúčiť AsIII prekročená, AsIII sa následne viaže na -SH 

skupiny (inhibícia bunkového delenia). Narušenie metabolizmu fosforečnanov inkorporáciou 

AsV do fosforylovaných zlúčenín, môže taktiež prispieť k toxickému účinku arzénu [7]. 

Arzén je ľahko bioakumulovaný vodnými organizmami [11]. Bioakumuláciou arzénu 

riasami [12,7] a následnou bioakumuláciou v rámci potravového reťazca [11] sa zaoberali 

viacerí autori. Bioakumulácia v rámci potravového reťazca môže predstavovať isté riziko pre 

organizmy umiestnené vyššie v rámci potravového reťazca. Avšak zdá sa, že biomagnifikácia 

významná najmä v prípade perzistentných, halogenovaných a hydrofóbnych kontaminantov, 

nie je v prípade arzénu, a ťažkých kovov vo všeobecnosti, signifikantná [13]. 

Na získavanie poznatkov o toxicite chemických látok sa v modernej ekotoxikológii 

popri chemických analýzach uplatňujú predovšetkým biologické metódy využívajúce rôzne 

bioindikačné organizmy, schopné zhodnotiť možný negatívny vplyv zlúčenín na celý 

ekosystém [14]. Sladkovodné mikroskopické riasy – fytoplanktón (ďalej len riasy) sú 

z ekologického hľadiska v rámci potravového reťazca vodných ekosystémov veľmi 

významnými organizmami, ktoré zodpovedajú za prevažnú časť primárnej produkcie biomasy 

a kyslíka [15]. Zároveň predstavujú „vstupnú bránu“ arzénu a iných ťažkých kovov do 
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potravového reťazca, preto je dôležité poznať toxický účinok, mieru bioakumulácie 

a biotransformácie arzénu riasami.

Cieľom predkladanej práce je hodnotenie ekotoxikologického účinku zlúčenín arzénu 

(NaAsO2 a Na2HAsO4.7H2O) na riasy Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata.

Materiál a metódy

Ekotoxikologické hodnotenie účinku arzénu sme sledovali na dvoch druhoch zelených 

rias: Desmodesmus subspicatus CHOD. kmeň BRINKMANN 1953/SAG 86.81 a Raphidocelis 

subcapitata (KORS.) NYG. kmeň SKULBERG 1959/1 (synonymický názov Kirchneriella 

subcapitata, predtým Selenastrum capricornutum) pochádzajúce zo zbierky Botanického 

ústavu ČSAV v Třeboni, Česká republika. V priebehu testov sa suspenzie  rias kultivovali

v 100 ml Erlenmeyerových bankách s 50 ml kultivačného média po dobu 14 dní pri 

konštantnej teplote (22±2°C) a nepretržitom osvetlení s intenzitou 70 mE/m2/s. V testoch sa 

používali osemdňové riasové suspenzie v exponenciálnej fáze rastu. Kontrolné rastové 

médium a médium s príslušnou koncentráciou testovanej zlúčeniny arzénu sa očkovalo 1 ml 

riasovej suspenzie s počtom buniek približne 1,7.105 pre D. subspicatus a 1,1.105 pre 

R. subcapitata. V testoch sa hodnotil inhibičný účinok NaAsO2 a Na2HAsO4.7H2O. Paralelné 

stanovenia pre kontrolu a pre príslušné koncentrácie boli tri. Hodnotenými parametrami bola 

inhibícia rastu riasovej suspenzie a inhibícia produkcie fotosyntetických pigmentov –

chlorofylu a a chlorofylu b . 

Rast riasovej suspenzie sa hodnotil spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 750 nm, 

produkcia chlorofylu a a b sa taktiež stanovila spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 649

a 665 nm po 14 dňoch extrakciou pigmentov do 95 % etanolu. Hodnoty EC50 a ich 95 % 

intervaly spoľahlivosti vyjadrujúce subchronický účinok testovaných látok sa stanovili 

probitovou analýzou a sú nominálnymi hodnotami koncentrácie danej látky, pri ktorej 

dochádza k 50 % inhibícii sledovaného parametra.

Výsledky a Diskusia

Výsledky hodnotenia inhibičného účinku NaAsO2 na rast a produkciu chlorofylu a a b

rias D. subspicatus a R. subcapitata sú vyjadrené ako EC50 hodnoty a ich 95 % intervaly 

spoľahlivosti (CI) (Tab.1). 

Pokiaľ ide o zhodnotenie toxického účinku arzénu na riasy sú k dispozícií veľmi 

variabilné údaje, čo môže byť zapríčinené rôznymi podmienkami experimentov (pH, druh 
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riasy, živné médium, dĺžka trvania testu, použitá zlúčenina) [4,3]. Podľa Levy a kol. (2002) 

[7] došlo k 50 % inhibícii rastu rias Chlorella sp. a Monoraphidium arcuatum pri koncentrácii

Tab.1: Inhibičný účinok NaAsO2 na rast a produkciu chlorofylu a a b (Chl a a Chl b) rias 
D. subspicatus a R. subcapitata

Riasa Látka EC50 Rast 
(95 % CI) mg/l

EC50 Chl a
(95 % CI) mg/l

EC50 Chl b
(95 % CI) 

mg/l
R. subcapitata

NaAsO2

68,54 75,97 -

D. subspicatus 80,52 50,55 73,41

AsIII 25,2 mg/l a 14,6 mg/l. Tišler a Končan (2002) [3] stanovili EC50 AsIII pre riasu 

D. subspicatus na 34,7 mg/l. Nami získané hodnoty EC50 prerátané na AsIII (39,62 mg/l pre 

R. subcapitata a 46,54 mg/l pre D. subspicatus) sa približujú hodnotám získaným uvedenými 

autormi. Rozdiely v EC/IC50 hodnotách uvádzaných Levym a kol. (2002) [7] a Tišlerom 

a Končanom (2002) [3] a nami získaných hodnotách, by mohli byť vysvetlené rozdielnou 

dĺžkou experimentu, ktorá bola pri uvádzaných autoroch len 72 hodín. Ďalším možným 

vysvetlením by mohlo byť zloženie živného média a rozdielny druh testovaných rias.

Na rozdiel od Na2HAsO4.7H2O sa pri  NaAsO2 pri rovnakom rozpätí koncentrácií 

(max. koncentrácia 200 mg/l) nepotvrdil jeho inhibičný účinok na rast riasy R. subspicatus. 

Vo všeobecnosti sa za toxickejší považuje AsIII ako AsV [11]. V prípade rias nie je toxický 

účinok AsV a AsIII úplne jednoznačný. Kým niektorí autori uvádzajú pre riasy ako toxickejší  

AsV, iní  udávajú vyššiu toxicitu AsIII. Na základe IC50 hodnôt uvádzaných Levym a kol. 

(2002) [7] mal na riasu Chlorella sp. mierne toxickejší účinok AsIII (25,2 mg/l) ako AsV 

(25,4 mg/l), kým pre riasu Monoraphidium arcuatum bol výrazne toxickejší AsV (0,254 mg/l) 

ako AsIII (14,6 mg/l). Kým Pawlik-Skworońska a kol. (2004) [9] pozorovali na riasu 

Stichococcus bacillaris toxickejší účinok AsV ako AsIII, Samal a kol. (2004) [10] uviedli pre 

zmesnú kultúru rias Oscillatoria-Lyngbya vyššiu toxicitu AsIII. Murray  a kol. (2003) [8]

nepozorovali toxický účinok AsV na riasu Chlorella vulgaris ani pri koncentráciách 

1000 mg/l.  Toxický účinok AsV môže byť do značnej miery ovplyvnený koncentráciou 

fosforečnanov v médiu, ktoré môžu zmierňovať jeho toxický účinok [3].  Ako uvádzajú Levy 

a kol. (2005) [7] zvýšenie koncentrácie fosforečnanov v médiu z 0,15 mg/l na 1,5 mg/l 

zvyšovalo inhibičný účinok AsV (vyjadrený ako  IC50 hodnota) na rast rias až 18-násobne. 

Ďalším hodnotený parametrom ekotoxikologického účinku arzénu na riasy bola 

koncentrácia fotosyntetických pigmentov, chlorofylu a a b. Zo stanovených EC50 hodnôt je 

zrejmé, že meranie inhibície produkcie chlorofylu a a b je v prípade riasy D. subspicatus
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mierne citlivejším parametrom ako inhibície rastu. Zatiaľ existuje len málo údajov o účinku 

zlúčenín arzénu na produkciu fotosyntetických pigmentov u rias. Jahan a kol. (2006) ) [16] 

nepozorovali výraznejší účinok AsIII (100 mg/l) na produkciu chlorofylu riasou Scenedesmus 

abundans, avšak doba trvania experimentu bola len 6 hodín. 
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Obr.1: Rastová krivka riasy D. subspicatus
s koncentráciou NaAsO2 blízkou hodnote EC50, 
získanou pre rast riasovej suspenzie (90 mg/l)

Obr.2: Rastová krivka riasy R. subcapitata
s koncentráciou  NaAsO2 blízkou hodnote EC50, 
získanou pre rast riasovej suspenzie (60 mg/l)

Obrázky 1 a 2 znázorňujú rastové krivky D. subspicatus a R. subcapitata, ktoré  dobre 

ilustrujú rýchlosť rastu rias v prostredí s prítomnosťou NaAsO2 a bez neho.

Záver

Na základe získaných výsledkov pre použité riasy, môžeme konštatovať, že  toxickejší 

účinok na rast a produkciu chlorofylu a a b mal NaAsO2 ako Na2HAsO4.7H2O. Inhibícia rastu 

a obsah chlorofylu je zaujímavým parameter na prvé priblíženie biologickej odpovede 

sladkovodných mikroskopických rias na ťažké kovy.
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Hodnotenie vplyvu prebiehajúcej a plánovanej výstavby na kvalitu životného prostredia 

v okrese  Bratislava V

Kristína Kriššáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; krissakova.k@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Územie okresu Bratislava V prešlo dlhodobým historickým vývojom. Ako súčasť 

veľkej Bratislavy vznikali jej mestské časti vo výhodných prírodných a kultúrnych 

podmienkach. 

Najväčšia mestská časť Bratislavy – Petržalka mala spočiatku charakter obce, kde 

prevládala zástavba rodinných domov so záhradami, no v súčasnosti predstavuje Petržalka 

vysoko urbanizované prostredie, ktoré je intenzívne využívané a obsahuje mnoho 

pozmenených prírodných a umelých prvkov [1]. Jednoznačne najvýznamnejším 

antropogénnym stresovým faktorom je neustále sa rozširujúca výstavba, ktorá je príčinou 

akumulácie mnohých environmentálnych problémov, ako sú napríklad koncentrácia veľkého 

množstva obyvateľov a mnohých rôznych činností na relatívne malej ploche.

Na rozdiel od mestskej časti Petržalka si ostatné mestské časti okresu Bratislava V. –

Jarovce, Rusovce a Čunovo zachovávajú vidiecky charakter, bez výraznejšieho vplyvu 

industrializácie a urbanizácie, avšak v posledných rokoch začínajú byť tieto mestské časti tiež 

výrazne ovplyvňované rozširujúcou sa zástavbou. Expanzívny nárast výstavby  znamená však 

nielen nové možnosti bývania a obchodných aktivít, ale tiež prínos negatívnych sprievodných 

javov akým je napríklad zhoršenie celkovej kvality životného prostredia. 

Cieľom práce je zhodnotiť prebiehajúcu a plánovanú výstavbu v záujmovom území a 

jej vplyv na kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia a navrhnúť účinné opatrenia na 

zmiernenie negatívneho vplyvu. 
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Materiál a metódy

1. Opis sledovanej lokality

Záujmové územie predstavuje okres Bratislava V, jej mestské časti (MČ) Petržalka, 

Jarovce, Rusovce a Čunovo. Rozloha záujmového územia je 94,2 km2, ktoré sú využívané 

predovšetkým na bývanie [2].

Územie je súčasťou Podunajskej nížiny. Rozprestiera na pravom brehu Dunaja, ktorý 

vytvára jeho prirodzenú hranicu na severovýchode. Zo západnej strany je ohraničené 

susediacim Rakúskom, na juhu sa tiahne štátna hranica s Maďarskom [2]. 

2. Materiál a metódy

Práca vychádza z analýzy nového Územného plánu hlavného mesta SR – Bratislavy 

(ÚPN). ÚPN je zásadný dokument, schválený poslancami Mestského zastupiteľstva

Bratislavy 31.5.2007, ktorý bude slúžiť ako podklad na rozvoj Bratislavy cca do roku 2030

[5]. Pomocou grafického znázornenia sú vytýčené hlavné rozvojové oblasti so stručnou 

charakteristikou a definíciou hlavných problémov z hľadiska kvality životného prostredia. 

Práca sa zameriava na okres Bratislava V, kam spadajú tri hlavné rozvojové oblasti (obr. 1). 

Pre tieto oblasti sú nakoniec zhodnotené možné opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu 

rozrastajúcej sa výstavby. 

Výsledky a diskusia

Nový ÚPN Bratislavy uvažuje o nasledovných rozvojových oblastiach v okrese 

Bratislava V – Nábrežie Bratislavy, Petržalka – Južný smer a Petržalka – šport a rekreácia [5]. 

Na petržalskom brehu Dunaja je to priestor vymedzený Einsteinovou ulicou, Novým 

mostom a Prístavným mostom (označené na obr. 1 (písmenom A). V priestore medzi Novým 

mostom a mostom Apollo ÚPN ráta so zástavbou v zmysle centrálnej mestskej zóny. Na 

území, ktoré vymedzuje most Apollo a Prístavný most, počíta s využitím pre výstavbu 

viacúčelovej haly širšieho významu. Pre túto časť Petržalky je od roku 2006 v platnosti 

územný plán zóny. Územie patrí k najviac atakovanému uskutočnenou, prebiehajúcou, alebo 

začínajúcou výstavbou [5, 6].

Pre oblasť Petržalka – južný smer (označené na obr. 1 (písmenom B) ÚPN plánuje 

predĺženie centrálnej osi až po mestskú časť Jarovce s prevahou funkcie bývania. V 

súčasnosti sa pripravuje výstavba električkovej trate zo Šafárikovho námestia cez stred 

Petržalky až po depo v Janíkovom Dvore na južnom okraji sídliska, ktorej výstavba by mala 

začať v r. 2009 [5, 7].
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Oblasť Petržalky vymedzená pre šport a rekreáciu (označené na obr. 1 (písmenom C) 

spadá v ÚPN na oblasť lužných lesov a dunajských ramien, ktorá siaha až k vodnej nádrži 

Gabčíkovo. Počíta sa tu s funkciou rekreácie a športu medzinárodného významu (s 

možnosťou usporiadania športových súťaží a pod.).

Obr.1: Hlavné rozvojové oblasti okresu Bratislava V
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Na územie A – Nábrežie Dunaja, ako aj ostatnú časť Petržalky je v súčasnosti 

vyvíjaný silný urbanizačný tlak, v tomto území je nedostatok ekostabilizačných prvkov. 

Z hľadiska využitia územia je najviac zastúpená ostatná plocha (35,6 %), zastavaná plocha 

(25,9 %) a orná pôda (18,8 %). Životné prostredie negatívne ovplyvňuje tranzitná doprava 

a rozmáhajúca sa zástavba polyfunkčných a obytných komplexov. Kvalitu života obyvateľov 

znižuje tiež nevhodné architektonické riešenie sídliska [4].

Vhodným opatrením by bolo maximálne využitie krajinnoekologického potenciálu 

krajiny, pričom MČ Petržalka disponuje vysokým pôdnym a vodohospodárskym potenciálom.  

Nezastavaná časť je vhodná na ornú pôdu, záhrady, menej na rodinnú zástavbu. 

Predovšetkým treba zabezpečiť funkčnosť prvkov ÚSES v zastavaných častiach. Vyhlásiť 

nové prírodno-kultúrno-historické lokality za chránené krajinné prvky (podľa § 25 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) v znení neskorších predpisov s funkciou 

niektorého prvku ÚSES na regionálnej alebo miestnej úrovni.  Vyčleniť nezastavateľné 

územie nielen v podobe parkov, cintorínov a iných prvkov sídelnej vegetácie, ale tiež v rámci 

vnútroblokových priestorov. Citlivo umiestňovať výškové stavby, aby nenarušili estetický 

vzhľad krajiny [3].

Územie časti B – Petržalka južný smer, ktoré zaberá aj územie Jaroviec limituje 

predovšetkým orná pôda. Po zrušení hraníc tu možno očakávať veľmi intenzívny rozvoj, 

vďaka dostupnosti z 3 štátov. V severovýchodnej časti Jaroviec sa zistila zhoršená kvalita 

ovzdušia, najmä v dôsledku tranzitnej polohy územia. Negatívom je tiež narastajúci záber 

ornej pôdy na zástavbu a chýbajúce prvky ÚSES.

Vhodným opatrením by bolo využitie vysokého poľnohospodárskeho potenciálu (orná 

pôda a sady), obmedzenie poľnohospodárskej výroby z hľadiska zachovania biocentra 

a navrhovaného CHVÚ a využitie športovo-rekreačného potenciálu krajiny [4]. 

Oblasť C, vymedzená pre šport a rekreáciu, tiahnúca sa až ku Gabčíkovu je 

charakteristická vysokým poľnohospodárskym, rekreačno-športovým, prírodoochranným, 

pôdnym a hydrologickým potenciálom.  MČ Rusovce je negatívne ovplyvňovaná tranzitnou 

dopravou, neustálym záberom ornej pôdy na zástavbu rodinných domov a rekreačnými 

aktivitami, ktoré ohrozujú lužné ekosystémy. MČ Čunovo je ovplyvňovaná záberom ornej 

pôdy na rekreačné aktivity v blízkosti Hrušovskej zdrže a rozširujúcu sa zástavbu rodinných 

domov [4]. 

Na tomto území je dôležité zosúladiť rekreačné aktivity s opatreniami ochrany prírody 

a krajiny a využívať vhodne potenciál krajiny.
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Záver

Riešením nekoordinovanej investičnej výstavby v MČ Petržalka by mohlo byť 

vypracovanie ďalších územných plánov zón. MČ má zatiaľ iba územný plán zóny pre 

Celomestské centrum medzi Starým a Prístavným mostom. Keďže mnohé lokality ešte nie sú 

dokončené a developerov pribúda, je potrebné sa problémom zaoberať. Taktiež  by sa mali 

vypracovať zonálne plány aj pre cirkevné pozemky ako aj pre územie smerom na Jarovce, 

pretože rozvoj Petržalky pôjde podľa posledných štúdií najmä smerom na západ a juh smerom 

k Jarovciam. V MČ Jarovce, Rusovce a Čunovo je nevyhnutné citlivejšie rozhodovať 

o budúcich aktivitách, väčšmi prihliadať na existujúce chránené územia a záujmy miestnych 

obyvateľov. 
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Vývoj rozlohy vinohradov a ich súčasná lokalizácia ako prvku druhotnej krajinnej 

štruktúry (modelové územie – časť k. ú. Rača)
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Úvod a formulácia cieľa

Problematika vývoja a smerovania súčasného vinohradníctva v okrajových mestských 

častiach Bratislavy je zložitá. Vinohradníctvo je najstarší špecializovaný odbor 

poľnohospodárstva zameraný na pestovanie viniča hroznorodého (Vitis vinifera) a spracovanie 

hrozna. Tradícia vinohradníctva v území pod Malými Karpatmi siaha už do obdobia Rímskej 

ríše (posádky rímskych légií zakladali na sever od Dunaja vinice v 1.- 4. stor. AC) a zachovala

sa až do súčasnosti. Vinice a vinohradníctvo významne determinovalo vývoj sídla 

a využívanie krajiny [1].

Využívanie krajiny, jej tvorba a ochrana v posledných storočiach prešli výraznejšími 

zmenami. Tie spôsobili najmä politické, hospodárske, technologické či vlastnícke zmeny. 

Preto krajinu považujeme za komplikovaný systém väzieb a procesov, zložený z niekoľkých 

menších celkov (subsystémov), ktoré vytvárajú mozaiku – štruktúru krajiny [2]. Podľa 

viacerých autorov [3, 4, 5] môžeme tento zložitý systém rozčleniť na krajinnú štruktúru:

 primárnu (prvotnú)  – tvorená prírodnými zložkami

 sekundárnu (druhotnú)  – tvorená krajinnými prvkami

 terciárnu – tvorená socioekonomickými javmi.

Sekundárna alebo tiež druhotná krajinná štruktúra (DKŠ) zahŕňa množinu tých prvkov 

krajiny, ktoré v súčasnosti pokrývajú zemský povrch, pričom ju tvoria súbory človekom 

ovplyvnených prirodzených a človekom úplne alebo čiastočne pozmenených dynamických 

systémov, ako aj novovytvorených umelých prvkov [3]. Príkladom novovytvoreného polo

prírodného krajinného prvku sú aj vinice.

Do rámca sekundárnej krajinnej štruktúry spadajú dve podskupiny, ktoré každá 

samostatne predstavuje určitý špecifický usporiadaný systém krajinných prvkov v inom 

časovom horizonte. Ide o historickú krajinnú štruktúru a súčasnú krajinnú štruktúru (SKŠ). 
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Ako uvádza [2], súčasná krajinná štruktúra je vyjadrená vnútornými a vonkajšími vzťahmi 

medzi krajinnými zložkami, prírodnými faktormi a hospodárskou činnosťou človeka, 

výsledkom čoho sú krajinné prvky. Pri ich diferenciácii môžeme použiť viacero prístupov 

a škál. Pre potreby tejto štúdie sme použili 6-zložkovú sústavu [3, 6, 9]:

1. lesy = skupina lesov, lesné prvky a nelesná drevinová vegetácia

2. lúky a pasienky = skupina prvkov lúk a pasienkov 

3. poľné kultúry = sady, vinice, chmeľnice, orná pôda, záhrady

4. skaly a surová pôda = substrát vystupujúci na povrch – geologický odkryv

5. vodné toky a plochy = prirodzené vodné toky a plochy, regulované či umelé toky 

a plochy

6. osídlené plochy = skupina technických prvkov, osídlené plochy.

V závislosti od cieľa mapovania, od modelového územia, podkladových máp, mierky,

v ktorej spracovávame SKŠ, môžeme tieto skupiny krajinných prvkov v mape detailnejšie 

analyzovať a rozčleniť na menšie jednotky, prípadne v prípade absentovania niektorej 

skupiny, ju zo škály vypustiť. 

Poznanie vývoja územia a jeho vplyvu na jednotlivé zložky krajiny je významným 

krokom pre krajinné a územné plánovanie, pre stanovovanie limitov rozvoja územia ako aj k 

vytváraniu nových chránených území a pod. Vinohrady ako výrazný krajinný prvok územia 

predstavujú nie len významný krajinnoekologický segment, ale aj prvok historickej krajinnej 

štruktúry a v spojení s tradíciou výroby vín dotvára kultúrno-historické dedičstvo našich 

predkov.

Preto cieľom predkladaného príspevku je:

 lokalizovať vinohrady ako prvok druhotnej krajinnej štruktúry v území (pomocou 

vytvorenia mapy SKŠ), určiť ich rozlohu (pomocou databázy GIS) a ich percentuálne 

zastúpenie medzi krajinotvornými prvkami.

 pomocou dostupných historických materiálov (máp, štatistických údajov

a katastrálnych záznamov) zhodnotiť vývoj rozlohy vinohradov v modelovom území

Materiál a metódy

1. Opis sledovanej lokality

Modelovým územím je časť k. ú. Rača. Administratívne patrí do okresu Bratislava III 

a je samostatnou mestskou častou Bratislavy od roku 1961. Rača tvorí severovýchodnú  

okrajovú zónu Bratislavy o výmere 2 365,93 ha s počtom obyvateľov 22 201. Leží na 
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juhovýchodnom úpätí pohoria Malých Karpát vo výške priemerne 174 m n. m. Územie Rače 

je lokalizované na rozhraní dvoch prírodných celkov, Malých Karpát a Podunajskej nížiny.

Napriek tomu, že je súčasťou veľkého sídelného útvaru, zachováva si toto územie svoj 

vidiecky charakter, a to najmä vďaka typickej zástavbe rodinných domov a podhorskému pásu

vinohradov. Krajinný ráz dotvára množstvo plôch zelene a lesný masív Malých Karpát.

2.   Metodický postup 

Základom výskumu je práca s mapovými podkladmi, identifikácia prvkov SKŠ 

a vytvorenie výstupov. Mapovanie sa opiera o metodický základ autorov [2, 6, 7, 8].

1. krokom bolo štúdium literatúry súvisiacej s krajinnou štruktúrou a jej mapovaním

2. výber modelového územia – SKŠ sa mapovala iba na časti k. ú. Rača, východne od 

ulice Pekná cesta a severne od cesty II/502

3. získavanie podkladových materiálov – štatistických údajov, historických i súčasných 

máp mapovanej časti k. ú. Rača z úradov štátnej správy a samosprávy, odborných 

orgánov a ústavov, súkromných firiem

4. georeferencovanie máp (S-JTSK) v desktop GIS, vypracovanie štruktúry atribútových 

údajov prvkov SKŠ

5. vypracovanie mapovej vrstvy SKŠ (grafická a negrafická časť)

6. interpretácia údajov o SKŠ v tabuľkovom editore.

Výsledky a diskusia

Ako prvý ciel sme si stanovili určiť lokalizáciu vinohradov v SKŠ. Po spracovaní 

mapy SKŠ a vygenerovaní plôch krajinných prvkov v modelovom území je vidieť, že 

dominujúcim prvkom tvoriacim približne 45 % územia je les. Druhým najrozšírenejším 

krajinným prvkom sú veľkoblokové vinice, ktoré zaberajú 282,39 ha (25 %). Do tejto 

kategórie boli zahrnuté okrem všetkých identifikovateľných veľkoblokových vinohradov aj 

drevinová vegetácia na medziach, zarastené nevyžívané plochy vo vinohradníckych honoch 

a zanedbaných vinohradoch. K ďalším najviac zastúpeným prvkom v študovanom území 

patria záhradkárske a chatové oblasti (8,3 %) a zástavba rodinných a bytových domov (7,6

%). Zastúpenie ostatných krajinných prvkov je uvedené v tabuľke č. 1.
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Tab.1: Prvky súčasnej krajinnej štruktúry (r. 2009) modelového územia  a ich plošný rozsah 

Prvok SKŠ Plocha [ha] Plocha  [%]

rodinné domy so záhradami alebo vinicami – historické jadro 28,76 2,53
rodinné domy so záhradami alebo vinicami – zástavba do r. 1990 18,51 1,63
rodinné domy so záhradami alebo vinicami - zástavba po r. 1990 26,35 2,32
bytové domy – zástavba 50. rokov 20. storočia 2,92 0,26
bytové domy – zástavba 60. rokov 20. storočia 2,04 0,18
bytové domy – zástavba 70. rokov 20. storočia 1,93 0,17
bytové domy – zástavba po r. 1990 6,38 0,56
školské a vzdelávacie zariadenia 8,16 0,72
aministratívno-obchodná plocha (občianska vybavenosť) 6,05 0,53
kultúrne zariadenia 0,82 0,07
rekreačná športová plocha 13,53 1,19
záhradkárska a chatová osada 93,73 8,26
cirkevne areály 2,43 0,21
areál technickej infraštruktúry 0,80 0,07
priemyselná, výrobná a skladová plocha 13,47 1,19
dopravná plocha, cestné komunikácie 67,93 5,98
veľkobloková vinica 282,39 24,89
les 512,26 45,15
sadovnícky upravená plocha 42,55 3,75
vodný tok, vodná plocha 3,45 0,30
SPOLU 1134,46 100,00

Obr.1: Ukážka časti mapovej vrstvy SKŠ modelového územia

M modelovom území v minulosti bol jediným obhospodarovateľom veľkoblokových

viníc JRD Rača. Zo štatistických údajov poskytnutých katastrálnym odborom Okresné úradu 

v Bratislave a doplnením informácií z a. s. Villa Víno Rača sme pre približne 10 ročné 
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obdobie (od roku 1992 do roku 2003) stanovili krivku vývoja plôch vinohradov (Graf.1). 

Zahrnuté sú len vinohrady v správe podniku Villa Víno Rača a. s., ako nástupcu pôvodného 

JRD Rača. Údaje o rozlohe vinohradov drobných vlastníkov (za mapované časové obdobie)sa 

nám z katastrálneho úradu nepodarilo získať. Villa Víno Rača a. s. uvádza, že v súčasnosti 

spravuje 125 ha viníc [12].
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Graf.1: Vinohradnícky obhospodarovaná plocha a. s. Villa Víno Rača v časti k. ú. Rača, v  období r. 1992-2003

Celkovo je vinohradov v hodnotene časti k. ú. Rača je podľa Ústredného kontrolného a 

skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (UKSUP) 229,4 ha, z toho 222,7 ha je obrábaných a 

6,7 ha je neobrábaných. Rozdiely v získaných hodnotách (UKSUP vz. Katastrálne záznamy 

a záznamy Villa Vino Rača) sú spôsobené tým, že údaje z UKSUP vychádzajú z registrácie, 

ktorou musia prejsť vlastníci vinohradov, ak chcú svoje produkty ďalej predávať na 

finančnom trhu. Táto povinnosť neplatí pre drobných farmárov a vlastníkov pozemkov, ktorí 

tieto vinice užívajú pre vlastnú spotrebu. Zároveň stávajúce zameranie vinohradov, respektíve 

ich terénne mapovanie  sa uskutočnilo relatívne dávno, v období začiatku pozemkových úprav 

v roku 1992. Mnohé pozemky preto už v súčasnosti nie sú vinohrady, ale boli 

preklasifikované na stavebné pozemky.

Záver

Vinice predstavujú trvalé rastlinné kultúry a druh poľnohospodárskej pôdy. Z krajinno-

ekologického hľadiska ich pre oblasť Malých Karpát a priľahlých svahov môžeme považovať 

za kľúčový krajinotvorný prvok [11] . V súčasnosti je však ich dlhodobá existencia vážne 

ohrozená, čo súvisí so súčasným vývojom územia.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1331



Vypracovaním mapy SKŠ s presnosťou katastrálnej mapy bolo možné identifikovať 

jednotlivé prvky krajinnej štruktúry a ich plošné výmery. Dominantnými prvkami v území sú 

les a veľkoblokové vinice, ktoré spolu zaberajú viac ako 70 % skúmaného územia. Tieto 

prvky krajinnej štruktúry patrili aj v minulosti k najviac zastúpeným. K zásadnejším zmenám 

v zastúpení krajinných prvkov prichádza až v ostatných desaťročiach. Od r. 1990 je v rámci 

územného rozvoja zaznamenaná klesajúca tendencia využívania pôdy na vinohrady. Z 310 ha 

v r. 1990 klesla rozloha viníc na súčasných 230 ha (registrovaných). Tento stav je zapríčinený 

zložitosťou majetkovoprávnych vzťahov, ktoré spôsobujú problémy pri nakladaní 

s vinohradmi, nízkou rentabilitou vinohradníctva, zmenou postoja majiteľov viníc 

k vinohradom,  importom lacných vín z krajín EU a tlakom developerských skupín na zmenu 

typu pozemku na stavebný [10, 11].
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Rozdelenie pôd v mestách podľa ich využitia a problematika urbánneho pôdneho fondu

Lucia Krížová, Zuzana Tatarková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Pedológie, Mlynská 

dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; krizova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Výskum urbánnych pôd je novým trendom v oblasti pôdoznalectva. Intrávilány miest 

sú dosiaľ len veľmi málo preskúmané, pretože pozornosť pedológov bola doteraz orientovaná 

prevažne na poľnohospodárske a lesné pôdy. Tým sa zabezpečila aj ich potrebná ochrana 

a bol prijatý Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 83/2000 Z.z. o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, tak ako aj Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Pôda sa má 

však chrániť ako celok a tu sa vynára otázka, kam zaradiť pôdy, ktoré nepatria ani do 

poľnohospodárskeho ani do lesného pôdneho fondu. Sú to pôdy, ktoré sa vyskytujú 

v intraviláne miest a obcí, v priemyselných areáloch, pri dopravných komunikáciách a pod.

Z hľadiska architektúry možno obec rozdeliť na intravilán a extravilán, pričom v extraviláne 

sa vyskytujú pôdy poľnohospodárske a lesné a v intraviláne prevažujú urbánne pôdy. Tieto 

pôdy tvoria veľmi dôležitú súčasť mestského prostredia a to nielen z hľadiska ľudského 

zdravia, ale aj zachovania priaznivej mikroklímy v mestách. V urbánnych štruktúrach sa často 

stretávame s pojmom soil sealing, čo znamená prekrytie pôdy nepriepustnými vrstvami 

materiálov a s tým spojenú izoláciu pôdy od ostatných komponentov ekosystému (biosféry, 

atmosféry, hydrosféry, antroposféry). Intenzívny rast miest sa považuje za hlavnú príčinu soil 

sealing a spôsobuje „stratu pôdnych funkcií“, pôda sa stáva neprístupná pre ďalšie využívanie

[1]. Urbánne pôdy možno definovať ako pôdy, ktoré sa vyskytujú v urbánnych, 

priemyselných, dopravných, banských a vojenských územiach [2]. V mestách sa vyskytujú 

pôdy, ktoré sú človekom vytvorené (tzv. man - made soils), hlboko transformované (napr. 

viničné pôdy), pozmenené (napr. zmena chemizmu pôdy v dôsledku emisného spádu), ale aj 

pôdy prírodné (napr. v mestských lesoch). Početné typy pôd v urbánnych areáloch sú 

výsledkom ich rozličného využitia. Urbánne pôdy teda nie sú mapovacou jednotkou, ale len 

vyjadrujú  spôsob využívania pôdnej pokrývky, napr. banské, industriálne, poľnohospodárske 
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pôdy a pod [3]. Sobocká [4] za urbánne pôdy považuje pôdy v oficiálnych hraniciach mesta 

nakoľko všetky  plochy mesta sú súčasťou jednotného urbánneho systému.

Urbánne pôdy majú špecifické  a veľmi rozmanité vlastnosti. Kvalita pôd v mestách 

nezáleží od produkčných parametrov ako u poľnohospodárskych pôdach, ale od ich miesta 

výskytu a využitia v urbanizovanom areáli [5]. 

Vlastnosti urbánnych pôd môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 spravidla vekom veľmi mladé pôdy, vývoj ex-situ, jednoduché členenie profilu:  Ad-

C, alebo Ad-C-D s častou vertikálnou aj horizontálnou heterogenitou profilu,

 hrubá textúra, vysoký obsah piesku a skeletu, prítomnosť antroskeletu (sklo, úlomky 

tehál, plasty, papier, škvara, popol, kov, odpad z domácností a pod.),

 typický obsah ťažkých kovov ako Pb, As, Cd, Ni, Hg, Mn (vyskytujú sa najmä pozdĺž 

dopravných komunikácií, v areáloch priemyselných podnikov), zvýšený obsah 

organických polutantov, pesticídov, Ca (následok stavebnej činnosti), zvýšený obsah 

solí ( v dôsledku zimného solenia vozoviek a chodníkov) a možná prítomnosť 

patogénnych parazitov (Toxocara canis, Toxocara cati) a patogénnych mikrobiálnych 

organizmov (Azotobacte sp.).

Funkcie urbánnych pôd sú odlišné od funkcií poľnohospodárskych a lesných pôd.

Pôdy mesta spĺňajú široký rad ekologických, environmentálnych a socio - ekonomických 

funkcií. Pôdy v mestách hrajú dôležitú úlohu pri prúdení a retencii vody, slúžia ako regulačné 

teleso klímy s chladiacim efektom a teda predstavujú dôležitý ekostabilizačný a autoregulačný 

prvok krajiny.

Cieľom príspevku je zaviesť nový termín urbánny pôdny fond, ktorý by sa stal 

nástrojom pre ochranu pôd v katastrálnych hraniciach mesta, zabezpečil by ochranu voľných 

pôd pred zastavaním, a tým aj zachovanie ich ekostabilizačnej a autoregulačnej funkcie. 

Materiál a metódy

Pri tvorbe príspevku sme použili najmä metódu generalizácie textu. Získali sme 

aktuálne informácie o danej problematike z domácich a zahraničných zdrojov. Následnou 

analýzou a syntézou literatúry sme spracovali danú tému v teoretickej rovine.

V rámci intravilánu mesta Bratislava boli zvolené výberové plochy (štvorce) na 

podklade leteckej snímky (google-earth, aktualizácia 2007) v daných nami zvolených 

mestských častiach : Staré Mesto, Rača, Jarovce. 
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Z každej mestskej časti sa vybrali 3 štvorce, ktoré mali rovnakú mierku 1 : 200 a určil

sa pomer zastavaných (pokryté časti územia) a voľných (zelené a ostatné voľné areály) plôch

pomocou programu Quantum GIS. 

Výsledky a diskusia

V mestách sa nachádzajú všetky typy pôd z hľadiska ich využitia, teda 

poľnohospodárske, lesné pôdy a pôdy špecifických kategórií. Pôdy v mestských lesoch 

a lesoparkoch spadajú do lesného pôdneho fondu, orné pôdy, lúky, pasienky, sady, vinohrady, 

ktoré spadajú do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, sa nachádzajú najmä v sub-urbánnych 

územiach mesta. Pôdy špecifických kategórií nachádzame v samotnom intraviláne obce. 

Môžeme k nim zaradiť pôdy parkov, cintorínov, detských ihrísk, areálov materských škôl, 

školských dvorov, športovísk (futbalové štadióny), hipodrómov, voľných plôch medzi 

budovami, rodinnou zástavbou, pôdy v rámci priemyselných podnikov, nemocníc 

a zdravotníckych zariadení, rekreačných areálov. Pôdy týchto území spadajú do urbánneho 

pôdneho fondu. V urbanizovanom území však často chýbajú väčšie súvislé plochy zelene. 

Pritom ich dôležitosť je značná a často sú tieto areály označované ako „zelené pľúca mesta“.  

Nedostatok zelene v mestách sa podieľa na zhoršovaní nepriaznivého stavu životného 

prostredia a je tiež spúšťačom rôznych ochorení ako astma, bronchitída, alergie, 

kardiovaskulárne choroby a pod. Pre zachovanie a zlepšenie ekologickej stability urbánneho 

prostredia je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre rast sídelnej vegetácie, ponechať voľné 

plochy s vegetáciou, ktoré pozitívne vplývajú na mikroklímu miest, kolobeh vody a živín, 

fyzické a psychické zdravie obyvateľstva. 

Pre návrh nového pôdneho fondu - urbánny pôdny fond (ďalej UPF) sme zistili 

rozlohu zastavanej a voľnej plochy v rámci vybraných mestských častí: Staré Mesto, Rača, 

Jarovce. Jednotlivé hodnoty sú uvedené v tab. č. 1. 

Z výsledkov (viď Tab. č. 1, Obr. č. 1, 2, 3) možno poukázať na skutočnosť, že najvyšší 

stupeň zastavanosti územia má mestská časť Bratislava - Staré Mesto, kde voľná plocha 

zaberá iba 14,5 % z celkovej rozlohy výrezov reprezentujúcich danú mestskú časť (ďalej len 

reprezentatívne výrezy). Pôdy všetkých týchto voľných areálov by sa mohli zaradiť do 

nového pôdneho fondu UPF. Ich zastúpenie je nízke a slúžia najmä pre rast sídelnej vegetácie 

(solitérne stromy, stromoradia, trávniky s krovinnou vegetáciou). 

Nižší stupeň zastavanosti územia pozorujeme v mestskej časti Rača s hodnotou voľnej 

plochy 56,1 % z celkovej rozlohy reprezentatívnych výrezov, pričom tieto pôdy spadajú do 

lesného pôdneho fondu LPF, poľnohospodárskeho pôdneho fondu PPF, ale aj urbánneho 
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pôdneho fondu UPF. UPF reprezentujú pôdy záhrad a voľné plochy s/bez sídelnej vegetácie 

medzi budovami, cestami a chodníkmi. 

Najnižší stupeň zastavanosti územia zo skúmaných mestských častí sa zistil 

v Jarovciach, kde hodnota voľnej plochy dosiahla až 82,7 % z celkovej rozlohy 

reprezentatívnych výrezov. Tieto pôdy sa zaraďujú do poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

PPF a urbánneho pôdneho UPF. Sú to pôdy záhrad a ostatné voľné zelené plochy medzi 

zástavbou rodinných domov. 

Tab. 1: Vyjadrenie celkovej rozlohy reprezentatívnych výrezov mestských častí (Staré Mesto, Rača, Jarovce) v 
[ha]; rozlohy zastavanej a voľnej plochy v jednotlivých mestských častiach v [ha], [%] a ich priemerné hodnoty.

Mestská časť

Celková rozloha 
reprezentatívnych 

výrezov [ha]

Rozloha 
zastavanej 
plochy [ha]

Rozloha 
voľnej 

plochy [ha]

Percentuálne 
vyjadrenie 

zastavanej plochy 
[%]

Percentuálne 
vyjadrenie 

voľnej plochy 
[%]

Staré Mesto 1 96,26 90,04 6,22 93,5 6,5

Staré Mesto 2 96,38 83,95 12,43 87,1 12,9

Staré Mesto 3 96,06 72,91 23,15 75,9 24,1

priemerné 
hodnoty 

96,23 82,30 13,93 85,5 14,5

Rača 1 95,79 15,57 80,22 16,3 83,7

Rača 2 95,58 49,92 45,66 52,2 47,8

Rača 3 85,29 53,82 31,47 63,1 36,9

priemerné 
hodnoty

92,22 39,77 52,45 43,9 56,1

Jarovce 1 95,86 7,23 83,63 7,5 92,5

Jarovce 2 95,93 26,58 63,35 27,7 72,3

Jarovce 3 95,89 15,93 79,96 16,6 83,4

priemerné 
hodnoty

95,89 16,58 75,65 17,3 82,7

Je dôležité vytvoriť UPF z hľadiska ochrany týchto pôd. Pôdy UPF vykazujú aberáciu 

čiže zmenu jednotlivých fyzikálnych, chemických a biologických vlastností vplyvom 

synergického pôsobenia negatívnych faktorov v urbánnom prostredí. Napriek tejto 

skutočnosti si tieto pôdy zasluhujú pozornosť, ochranu a racionálne využívanie, keďže tvoria 
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priestor hlavne pre rast sídelnej vegetácie (priaznivé pôsobenie na mikroklímu urbánnych 

štruktúr), infiltráciu, akumuláciu a evaporáciu vody, kolobeh vzduchu.

Obr. 1: Príklad pedo – urbánneho komplexu, historické centrum Bratislava – Staré mesto [6]

Obr. 2: Príklad pedo – urbánneho komplexu, v blízkosti sídliska zástavba rodinných domov, mestská časť 
Bratislava - Rača [6]

Obr. 3: Príklad pedo – urbánneho komplexu, zástavba rodinných domov, mestská časť Bratislava- Jarovce [6]
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Záver

Urbánne pôdy sú dôležitou súčasťou povrchu miest, spĺňajú široký rad ekologických, 

environmentálnych a socio – ekonomických funkcií. Z hľadiska významnosti pôd 

v urbánnych komplexoch je potrebné roztriediť tieto pôdy na základe ich funkcie do PPF 

(poľnohospodársky pôdny fond), LPF (lesný pôdny fond) a novej skupiny pôd UPF (urbánny 

pôdny fond). Každá pôda si zasluhuje primeranú ochranu. Ochrana a racionálne využívanie 

pôd zaradených do PPF alebo LPF je zastrešená zákonmi NRSR, vyhláškami MP a ostatnými 

právnymi normami, a preto by aj ochranné opatrenia vzťahujúce sa na pôdy UPF mali byť 

právne ošetrené. Pôdy UPF je potrebné chrániť najmä pred ich zastavaním resp. prekrytím 

nepriepustnými materiálmi (soil sealing), čím sa zabráni znižovaniu ich rozlohy a početnosti

v rámci urbánnych komplexov, a tým sa zachovajú autoregulačné mechanizmy krajiny ako 

celku.
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Úvod a formulácia cieľa

Kontaminácia vodného prostredia arzénom predstavuje vážnu hrozbu pre životné 

prostredie. V dôsledku dlhodobej expozície vznikajú u ľudí chronické otravy, ktoré sa 

prejavujú najmä poruchami pigmentácie a hyperkeratózami kože, prípadne vredmi 

a gangrénami [1]. K ďalším symptómom patria kardiovaskulárne a gastrointestinálne 

choroby, pričom viaceré epidemiologické štúdie poukazujú na karcinogénne účinky arzénu 

[2].

K antropogénnym zdrojom arzénu patrí najmä banská činnosť a spracovanie rúd, 

spaľovanie uhlia a aplikácia pesticídov a defoliantov v poľnohospodárstve [3, 4]. Na 

Slovensku je vo väčšine zaťažených lokalít dominantným typom antropogénna kontaminácia. 

Arzénom kontaminované vody sa na Slovensku nachádzajú najmä v regióne Horná 

Nitra, na lokalite Pezinok – Kolársky vrch a silná kontaminácia bola zistená tiež vo vode 

potoka Kyjov na východnom Slovensku [5]. 

Z globálneho hľadiska sú najzávažnejšie problémy pozorované v dôsledku prirodzenej 

kontaminácie. Táto vzniká v špecifických geochemických podmienkach pri ktorých dochádza 

k uvoľňovaniu arzénu zo sedimentov do podzemných vôd. Týmto spôsobom sú zaťažené 

rozsiahle oblasti najmä v Bangladéši, Západnom Bengálsku, Vietname, Mexiku, Argentíne 

a Číne. Počet obyvateľov vystavených riziku chronickej otravy v týchto krajinách je

alarmujúci – len v Bangladéši sa odhaduje na 35 000 000 ľudí [6]. Pre zmiernenie problémov 

a zabezpečenie nezávadnej pitnej vody bolo vybudované veľké množstvo úpravní pitnej vody. 
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Napriek vysokým finančným nákladom je však ich efektivita neuspokojivá [7]. Vyvinutie 

nenákladnej, zároveň však dostatočne efektívnej metódy pre odstraňovanie arzénu 

z kontaminovaných vôd je teda stále výzvou.

Jednou z alternatívnych metód je využitie biosorpcie, ktorá je založená na viazaní 

arzénu z vodného prostredia na povrch tuhého materiálu biologického pôvodu. K výhodám 

biosorpcie patrí najmä možnosť zužitkovať biomasu, ktorá je obnoviteľným prírodným 

zdrojom a zároveň vzniká vo veľkých množstvách ako odpadový produkt poľnohospodárstva 

alebo potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. V experimentálnych podmienkach boli 

ako efektívne biosorbenty použité napríklad biomasa mikroskopických húb, krabie panciere, 

odpad zo spracovania pomarančov a iné [8, 9, 10, 11, 12].

V predkladanej práci je zhodnotená biosorpcia arzeničnanových oxyaniónov, ktoré 

predstavujú jednu z dvoch najbežnejších špécií arzénu vyskytujúcu sa v kontaminovaných 

vodách. Ako sorbent bola použitá drevná biomasa, ktorá bola pre zvýšenie sorpčnej kapacity 

upravená amorfnými oxyhydroxidmi železa, ku ktorým má arzén vysokú afinitu [6, 13].

Materiál a metódy

Príprava biosorbentu

Drevná biomasa (piliny) pochádzajúce z chemicky neupraveného smrekového dreva 

boli získané od Slovenskej firmy spracúvajúcej drevo. Piliny boli premyté v destilovanej 

vode, vysušené. Úprava oxyhydroxidmi železa bola vykonaná podľa postupu publikovaného 

autormi Pokhrel a Viraraghavan [13]. Do roztoku FeCl3 (80 ml, 5 mol.l-1) bol pridaný roztok 

NaOH (1 ml, 10 mol.l-1), a 10 g drevnej biomasy. Zmes bola dobre premiešaná, niekoľkokrát 

premytá a dekantovaná aby boli odstránené rozpustné soli a následne vysušená (110 °C, 

24 hod). Po vysušení bola biomasa podrvená a preosiata. V experimentoch bola použitá 

frakcia s veľkosťou častíc od 0,2 do 0,5 mm.

Sorpcia

Do 250 ml kadičiek bolo pridané 50 ml roztoku AsV s koncentráciami 20 mg.l-1, 50 

mg.l-1, 100 mg.l-1 a 500 mg.l-1. Sorpcia prebiehala 2 hodiny na trepačke pri 140 rpm (Unimax 

2100, Heidolph, Germany). Následne bol biosorbent od vodnej fázy oddelený filtráciou. 

Obsah arzénu vo filtráte bol stanovený metódou prietokovej elektrochemickej coulometrie 

(EcaFlow 150, Istran, Bratislava, Slovensko).

Vyhodnotenie výsledkov matematickými modelmi
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Pre interpretáciu výsledkov boli použité Langmuirov a Freundlichov model. 

Langmuirov model bol použitý v tvare:

eq

eq
eq bC

bC
SS




1max [A]

kde Seq je adsorpčná kapacita adsorbentu v equilibriu (mg.g-1), Ceq je rovnovážna koncentrácia 

adsorbátu v roztoku (mg.l-1), b je koeficient zodpovedajúci energii adsorpcie, resp. afinite 

viazaných častíc k adsorbentu (l.mg-1) a Smax je maximálna adsorpčná kapacita daného 

adsorbentu (mg.g-1).

Freundlichov model bol použitý v tvare:

N
eqFeq CKS  [B]

kde KF je sorpčná kapacita sorbentu pri jednotkovej rovnovážnej koncentrácii (l.g-1) a N je 

konštanta zodpovedajúca heterogenite väzbových miest sorbentu. 

Výsledky a diskusia

V Tab. 1 sú uvedené parametre Langmuirovho a Freundlichovho modelu 

vypočítaných pre získané experimentálne výsledky, na Obr. 1 je grafické zobrazenie oboch 

modelov. Ako vyplýva z hodnôt koeficientov korelácie (r2), pre interpretáciu 

experimentálnych výsledkov sú vhodné oba modely. Mierne Maximálna sorpčná kapacita 

upravených pilín bola 9,259 mg.g-1, čo je porovnateľné s výsledkymi publikovanými inými 

autormi. Napríklad Niu a kol. [11] zaznamenali maximálnu sorpčnú kapacitu AsV na krabie 

panciere upravené kyselinou chlorovodíkovou 8,25 mg.g-1, maximálna sorpčná kapacita 

biomasy kvasiniek upravenej metyláciou karboxylových skupín zaznamenaná autormi Seki a 

kol. [14] bola 7,5 mg.g-1, Kumari a kol. [15] stanovili maximálnu sorpčnú kapacitu biomasy 

rastliny Moringa oleifera na 8,33 mg.g-1. Vzhľadom na to, že neupravená drevná biomasa má 

pre viazanie AsV veľmi nízku účinnosť [16], možno prepokladať, že AsV bol viazaný najmä 

na fázu amorfných oxyhydroxidov železa. Drevná biomasa je v tomto prípade nosičom 

sorbentu a tiež zlepšuje jeho mechanické vlastnosti.

V ďalších experimentoch bude vhodné zamerať sa na skúmanie ďalších charakteristík 

biosorbentu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom jeho aplikácie v praxi. Ide predovšetkým o 

kinetiku viazania AsV, zistenie optimálneho dávkovania sorbentu a tiež stanovenie 

optimálneho pH pre biosorpciu.
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Tab. 1 Parametre a koeficienty korelácie Langmuirovho a Freundlichovho modelu

Langmuirov model: Freundlichov model:

Smax b r2 KF, N r2

9,259 0,049 0,984 1,369 0,336 0,968

Smax, maximálna sorpčná kapacita (mg.g-1); k, Langmuirova konštanta; KF, sorpčná kapacita pri jednotkovej 
rovnovážnej koncentrácii AsV v roztoku; N, Freundlichova konštanta
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Obr. 1 Grafické zobrazenie Langmuirovho a Freundlichovho modelu sorpcie AsV na upravenú drevnú biomasu.

Záver

V práci bola zhodnotená sorpčná kapacita drevnej biomasy upravenej oxyhydroxidmi 

železa. Pre zhodnotenie experimentálnych výsledkov bol vhodný Langmuirov aj Freundlichov 

model. Maximálna sorpčná kapacita skúmaného sorbentu bola 9,259 mg.g-1, čo je 

porovnateľné s hodnotami publikovanými inými autormi. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Do Slovenskej fauny patrí 70 druhov vážok z 9 čeľadí [12], pričom pre Bratislavu je 

odhadovaný výskyt 38 druhov. I napriek tomu, že sú skupinou hmyzu, ktorá v prírode neujde 

pozornosti takmer žiadneho entomológa, nie je ich fauna ani na tomto území dostatočne 

preskúmaná. Staršie práce zachytávajúce faunu vážok Bratislavy pochádzajú od rôznych autorov 

[2, 10, 11]. Novšie práce sa tejto problematike venujú najmä v rámci Podunajska [3, 8, 9, 13]. 

Najnovšia práca podáva podrobný prehľad o výskyte druhu Cordulegaster h. heros na 

bratislavských lokalitách [6]. V súčasnosti je tiež zaujímavé sledovať teplomilné druhy, ktorých 

prenikanie z juhu do chladnejších oblastí naznačuje rýchlosť zmien podnebia [3].

V roku 2008 som si zvolila 12 lokalít, na ktorých som zisťovala faunu vážok. Pri výbere 

lokalít som vychádzala z miery ich preskúmania. Pri výbere lokalít bolo obsiahnuté široké 

spektrum biotopov (ramená, kanále, umelé štrkoviská, rybník, potok a vzácny biotop s rezavkou 

aloovitou). Cieľom môjho príspevku je rozšíriť znalosti o výskyte jednotlivých druhov fauny

vážok na vybraných 12 lokalitách Bratislavy. 

Opis skúmaných lokalít

Skúmané územie sa nachádza na území hlavného mesta Bratislava a je tvorené 12 

lokalitami, ktoré spadajú do dvoch orografických celkov. Väčšie množstvo lokalít (3 – 12) spadá 

do orografického celku Podunajská rovina (kód orografického celku DFS – 790) a zvyšné dve 

lokality (1 a 2) do územia Malých Karpát (kód orografického celku DFS – 090). 

Čísla v zátvorke udávajú ich polohu podľa štvorcovej siete mapy DFS. Čísla lokalít

zodpovedajú číslovaniu v systematickej časti príspevku. Skúmané lokality zberov vážok v 

záujmovom území uvádzam v nasledujúcom prehľade: 1. Potok Vydrica a prítok Bystrička (DFS 

7868a), 2. Železná studnička - rybníky (DFS 7868b), 3. Ostrov Kopáč - štrkovisko Panský diel 

(DFS 7968b), 4. Ostrov Kopáč - Biskupické rameno (DFS 7968b), 5. Jarovce - Jarovecké jazero 
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(DFS 7968b), 6. Rusovce - štrkovisko v Drienkovom lese (DFS 7968b), 7. Rusovce - Rusovský 

kanál (DFS 7968b), 8. Rusovce - Rusovské štrkovisko (DFS 7968b), 9. Rusovce - lokalita so 

Stratiotes aloides (DFS 7968b), 10. Čunovo - Čunovské rameno (DFS 7969c), 11. Čunovo -

štrkoviská Malé a Veľké Čunovo  (DFS 7969c), 12. Čunovo - Čunovský kanál (DFS 7969c).

Materiál a metódy

Študijný materiál som získala odchytom imág entomologickou sieťkou nad vodnou 

hladinou, nad brehovou vegetáciou a v blízkosti vodných biotopov. Exúvie som zbierala z 

vegetácie, z kmeňov, konárov, kameňov a iných vhodných miest. Dokladový materiál (exúvie) sú

uložené na Katedre zoológie PriF UK. Pri odchyte imág som použila sieťku s priemerom 37 cm na 

rúčke dlhej 145 cm. Imága, ktorých jednoznačnú determináciu bolo možné uskutočniť priamo v 

teréne som vypúšťala späť do prírodného prostredia. Niektoré druhy som determinovala i bez ich 

odchytenia pomocou vonkajších charakteristických znakov. Pri vysokom počte imág som 

zaznamenala minimálnu hodnotu početnosti zistenú priamym pozorovaním (skutočný počet vážok 

je oveľa vyšší ako mnou uvádzané hodnoty, najmä u zástupcov podradu Zygoptera, kde sa presný 

počet, vzhľadom na ich aktivitu a množstvo, nedal presne určiť). Lovila som semikvantitatívne 

počas roku 2008 v čase zvyčajne od 9.00 do 17.00 hod. v mesiacoch apríl až október. Materiál som 

určovala podľa viacerých určovacích kľúčov [1, 5, 7]. Mená druhov sú uvádzané podľa Askewa

[1]. Počas výskumu som zhotovila aj fotodokumentáciu lokalít a niektorých druhov.

Zistené druhy charakterizujem z ekosozologického [4] a zoogeografického hľadiska [12],

ako aj zastúpením jednotlivých foriem zistených druhov a početnosťou. Z kvantitatívnych znakov 

odonatocenóz som vypočítala dominanciu jednotlivých druhov a zaradila ich do tried podľa 

stupnice: eudominantný (Eu) - viac ako 10 %, dominantný (Do) - 5 až 9,9 %, subdominantný (Su) -

2 až 4,9 %, recedentný (Re) - 1 až 1,9 %, subrecedentný (Sr) - menej ako 0,9 % Pri každom druhu 

v systematickej časti je uvedená trieda dominancie, ekosozologický status a príloha do ktorej je 

druh zaradený - Annex 2 - A2, Annex 4 - A4.

Výsledky a diskusia

V roku 2008 som na 12 vybraných lokalitách na území Bratislavy zaznamenala 832 imág

vážok a nazbierala 32 exúvií. Determinovala som spolu 29 druhov. Niektoré druhy zistené pri 

predchádzajúcich výskumoch tohto územia sa mi nepodarilo potvrdiť, a to zrejme z dôvodu 

prirodzenej vzácnosti niektorých druhov, ako aj nedostatočne dlhého výskumu. U každého druhu 

uvádzam v zátvorke poradové číslo lokality s dátumom zberu a počtom exemplárov (imág, exúvií) 
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s prihliadnutím na pohlavie pri dospelcoch (použité skratky: I - imága bez rozlíšenia pohlavia, M -

samce, F - samice a EX - exúvie uvádzam bez rozlíšenia pohlavia).

1. Calopteryx splendens (HARRIS, 1782): (4): 24.5.08, 22.7.08 - 32M, 14F, (5): 8.7.08, 26.8.08 -

5M, (6): 12.7.08 - 2M, 1F, (8): 16.7.08 - 1M, (9): 30.5.08 - 2M, 1F, (10): 19.6.08 - 15I, (11): 

21.8.08 - 1M, 2F, (12): 19.6.08 - 21M, 3F (Eu)

2. Lestes viridis (VANDER LINDEN, 1825): (8): 16. 7. 2008 - 1M (Sr) LR:nt

3. Lestes dryas (KIRBY, 1890): (10): 19. 6. 2008 - 3M (Sr)

4. Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820): (2):  25. 5. 2008 - 1I, (6): 22. 5. 2008 - 2I  (Sr) 

LR:nt

5. Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771): (2): 24.6.08, 1.7.08 - 6I, (3): 22.7.08 - 12M, 3F, (4): 

22.7.08 - 9I, (5): 8.7.08, 26.8.08 - 3M, 1F, (6): 16.7.08 - 5I, (7): 12.7.08 - 15M, (8): 16.7.08 - 17I, 

(10): 30.7.08 - 2M, 1F, (11): 18.7.08 - 11M, 4F, (12): 30.7.08 - 3M (Eu)

6. Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840): (10): 11.7. 2008 - 3M, (12): 11.7. 2008 - 2M

(Sr) LR:lc

7. Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758): (2): 24.6.08, 1.7.08 - 18I, (3): 24.5.08 - 21I, (4): 24.5.08 

- 14I, (5): 8.7.08 - 27I, (6): 12.7.08 - 14I, (7): 12.7.08 - 47I, (8): 16.7.08 - 10I, (9): 30.5.08 - 52I, 

(10): 19.6.08 - 34I, (11): 18.7.08 - 1M, (12): 19.6.08 - 10I (Eu)

8. Coenagrion pulchellum (VANDER LINDEN, 1825): (6): 12.7.08 - 1M, (7): 12.7.08 - 1M, 1F

(Sr)

9. Enallagma cyathigerum  (CHARPENTIER, 1840): (5): 8.7.08 - 8I, (6): 12.7.08 - 4M (Re)

10. Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820): (2): 24.6.08,1.7.08 - 22M, 3F, (3): 24.5.08 - 11I, 

(4): 24.5.08 - 8I, (5): 8.7.08, 26.8.08 - 36I, (6): 12.7.08 - 10I, (7): 12.7.08 - 17I, (8): 16.7.08 - 4M, 

(9): 30.5.08 - 33I, (10): 19.6.08 - 21I, (11): 18.7.08 - 7M, 2F, (12): 19.6.08 - 7I (Eu)

11. Aeshna affinis (VANDER LINDEN, 1823): (10): 17.8.08 - 2M (Sr) LR:nt

12. Aeshna cyanea (MÜLLER, 1764): (2): 1.7.08 - 8I, (3): 22.7.08, 22.9.08 - 4M, 1F, (6): 11.8.08 -

4M, (8): 2.9.08 - 2M (Su)

13. Aeshna isosceles (MÜLLER, 1767): (3): 20.6.08 - 2M, (4): 20.6.08 - 1M, (5): 8.7.08 - 2M, (6): 

12.7.08 - 2M, (7): 12.7.08 - 2M (9): 30.5.08 - 7M, 23EX, (10): 19.6.08 - 2M (Su) VU

14. Aeshna mixta (LATREILLE, 1805): (9): 28.7.08 - 2I, 30.5.08 - 1EX, (10): 11.7.08 - 1M, 

30.7.08 - 1EX (Sr) DD

15. Anax imperator (LEACH, 1815): (6): 12.7.08 - 1M, (9): 30.5.08 - 1M, 3EX, (10): 30.7.08 - 2M

(Sr)

16. Anax parthenope (SÉLYS, 1839): (6): 16. 7. 2008 - 2M (Sr) VU
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17. Brachytron pratense (MÜLLER, 1764): (6): 22.5.08 - 1I, (9): 30.5.08 - 2M (Sr) VU

18. Gomphus vulgatissimus (LINNAEUS, 1758): (4): 24. 5. 2008, 1M (Sr)

19. Cordulegaster heros ssp. heros (THEISCHINGER, 1979): (1): 22. 6. 2008, 24. 6. 2008, 1.7. 

2008, 7. 9. 2008 - 9I, 24. 6. 2008 - 1EX (Re) A2, A4

20. Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758): (3): 24.5.08 - 4I (6): 22.5.08 - 6I (Re)

21. Libellula quadrimaculata (LINNAEUS, 1758): (3): 24.5.08 - 2M, (6): 22.5.08 - 1M, (9): 

30.5.08 - 1M, 1F, (10): 19.6.08 - 1I (Sr)

22. Libellula depressa (LINNAEUS, 1758): (3): 24.5.08 - 2M, (10): 19.6.08 - 5I (Sr)

23. Orthetrum cancellatum (LINNAEUS, 1758): (3): 24.5.08 - 2M, (4): 22.7.08 - 2M, (6): 12.7.08 

- 7M, 28.5.08 - 1EX, (7): 12.7.08 - 3M, (8): 16.7.08 - 6I, (10): 19.6.08 - 2M, (11): 18.7.08 - 7M

(Su)

24. Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798): (5): 8.7.08 - 2M, (6): 11.8.08 - 6M, (8): 16.7.08 

- 5I, (10): 19.6.08 - 4M (Su) EN

25. Crocothemis erythraea (BRULLE, 1832): (5): 8.7.08 - 4M, 26.8.08 - 1F, (6): 12.7.08 - 3M, (7): 

12.7.08 - 2M (Re) LR:lc

26. Sympetrum vulgatum (LINNAEUS, 1758): (2): 22.6.08 - 1F, (3): 22.9.08 - 5I, (5): 26.8.08 -

3M, 1F, (6): 11.8.08 - 3M, 1F, 22.5.08 - 1EX, (9): 28.7.08 - 4M, 30.5.08 - 1EX, (10): 30.7.08 -

2M, (11): 19.9.08 - 4M (Su)

27. Sympetrum sanguineum (MÜLLER, 1764): (7): 12.7.08 - 1F, 19.8.08 - 4M, (8): 2.9.08 - 3M, 

1F, (9): 28.7.08 - 2M, (10): 30.7.08 - 3M, 1F, (11): 11.8.08 - 1M (Re)

28. Sympetrum striolatum (CHARPENTIER, 1840): (9): 28. 7. 2008 - 2M (Sr)

29. Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825): (9): 30. 5. 2008 - 2M (Sr) EN, A2, A4
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Obr. 1: Počet zistených druhov vážok na jednotlivých lokalitách
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Medzi druhovo najbohatšie lokality patrí L6 (obr. 1), kde som zistila 18 druhov a pre túto

lokalitu som oproti rokom 1999 – 2000 [13] prvýkrát zaznamenala druhy Coenagrion pulchellum, 

Aeshna cyanea, Orthetrum coerulescens, a lokalita L10 so 16 druhmi a novými nálezmi pre 

lokalitu: Erythromma viridulum a Aeshna isosceles. Lokalita L9 má mimoriadny ekosozologický 

význam z hľadiska výskytu vážok a iných chránených druhov živočíchov a rastlín. Na tejto lokalite 

som potvrdila výskyt eurosibírskeho stagnofilného druhu Leucorrhinia pectoralis. Veľmi cenná z 

hľadiska vysokej druhovej diverzity je aj lokalita L3, kde sa mi podarilo dosiaľ známu faunu vážok 

rozšíriť o objav Aeshna cyanea. Aj keď ide o jeden z najbežnejších druhov, rozšírený po celom 

Slovensku, na tejto lokalite zatiaľ jeho výskyt zaznamenaný nebol. Lokalita L7 si zachovala čo 

najprirodzenejší charakter zo skupiny lotických biotopov. Tu sa mi nepodarilo potvrdiť výskyt 

druhov Sympetrum pedemontanum, Calopteryx splendens a Libellula depressa. Naopak, pre túto 

lokalitu uvádzam ako nový výskyt Sympetrum sanguineum a Crocothemis erythraea. Na lokalite 

L4 som zaznamenala imágo zriedkavého druhu Gomphus vulgatissimus, ktorý bol pravdepodobne 

doletený od Dunaja. L1 sú významné lokality z hľadiska výskytu našej najväčšej vážky 

Cordulegaster heros ssp. heros, ktorého autochtónnosť na lokalite som potvrdila aj nálezom 

exúvie v bezprostrednej blízkosti potoka Bystrička. Výskum na 6 lokalitách bol vykonaný po 

prvýkrát. Ide o lokality s číslom 2, 5, 8, 9, 11 a 12.

Zoogeografická analýza fauny vážok 

vybraných lokalít (obr. 2) poukazuje na 

prevládajúce postavenie pontomediteránnych 

(PM) (napr. Calopteryx splendens, Erythromma 

viridulum), holomediteránnych (Ho) (napr. 

Aeshna cyanea, Orthetrum cancellatum) a 

pontokaspických (PC) (napr. Platycnemis 

pennipes, Coenagrion puella) elementov. V 

menšej miere sú zastúpené sibírske (Si), 

západosibírske (WS) a atlantomediteránne (AM) 

druhy. Mediteránne druhy (Me) sú zastúpené len druhom Aeshna affinis, východomediteránne 

(EM) druhom Sympecma fusca a etiópske (Et) reprezentuje len Crocothemis erythraea, ktorého 

početnosť sa v posledných rokoch zvyšuje. Tento druh som zaznamenala na troch lokalitách. 

PM
AM
Si
PC
Me

EM
Ho
WS
Et

Obr. 2: Zoogeografické aspekty fauny 
Odonata skúmaného územia
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Záver

V roku 2008 som študovala faunu vážok 12 lokalít na území Bratislavy. Výskumom bol 

potvrdený výskyt 29 druhov vážok, čo predstavuje 41 % z celkového druhového bohatstva 

Slovenska. Zo zistených druhov je 11 zaradených v rôznych kategóriách Červeného zoznamu 

vážok SR [4] a dva patria medzi európsky významné druhy. Zo zistených druhov mali 

prevládajúce postavenie pontomediteránne a holomediteránne elementy. Na skúmaných lokalitách 

vykazovali najvyššiu početnosť Coenagrion puella (29 %) a Ischnura elegans (21 %). Zaradili sa 

tak suverénne medzi eudominantné druhy spolu s Calopteryx splendens (12 %) a Platycnemis 

pennipes (11 %). Potvrdila som prítomnosť vzácneho druhu Leucorrhinia pectoralis na jedinej 

lokalite a z hľadiska dominancie je teda druh subrecedentný. Pre skúmané územie je z rokov 1999

– 2000 známy výskyt 34 druhov [13]. Potvrdila som výskyt 2 druhov vážok, ktoré v týchto rokoch 

na skúmanom území neboli zaznamenané. Ide o druhy: Aeshna cyanea a Gomphus vulgatissimus. 

Autochtónnosť druhu Cordulegaster h. heros som potvrdila nálezom exúvie na lokalite 1. Výskum 

na 6 lokalitách (2, 5, 8, 9, 11 a 12) bol vykonaný po prvýkrát. Aj keď výskum prebiehal len jeden 

rok, môže byť dôležitým podkladom pre budúci monitoring vážok územia Bratislavy.
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Úvod a formulace cílů

V životním prostředí se vyskytuje mnoho chemických látek, ať už přírodního či 

antropogenního původu, které mohou negativně ovlivňovat jak jednotlivé organismy, tak i 

populace či společenstva, mohou narušovat mezidruhové vztahy i fungování celých 

ekosystémů. Chemické látky se obvykle nevyskytují v prostředí samostatně, ale ve složitých 

směsích mnoha izomerů a kongenerů přírodních i syntetických látek. V těchto komplexních 

směsích hrají významnou roli vzájemné interakce látek, jejichž výsledkem mohou být nejen 

aditivní, ale také synergistické či antagonistické účinky. Je proto velmi složité a náročné 

stanovit nebezpečnost komplexních směsí látek.

Chemické látky vstupují do vodního prostředí z výpustí čistíren odpadních vod, 

průmyslovou činností, splachy z půd a skládek odpadů, a také prostřednictvím suché a mokré 

atmosférické depozice. Sekundárním zdrojem znečištění vodního prostředí mohou být také 

sedimenty, jež představují zásobárnu mnoha hydrofóbních perzistentních organických 

polutantů (POP), včetně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných 

bifenylů (PCB) a organochlorových pesticidů, které se mohou uvolnit např. při záplavách [1].

Předmětem zájmu jsou ve velké míře kontaminanty způsobující aktivaci aryl 

hydrokarbonového receptoru (AhR), tzv. látky dioxinového typu. Mnohé z těchto 

kontaminantů jsou hydrofóbní, lipofilní a odolné vůči biologické a chemické degradaci. Díky 

tomu se mohou akumulovat v organismech a přestupovat z prostředí do potravních řetězců. 

Aktivace AhR je přitom spojována s mnoha škodlivými účinky, včetně neurotoxicity, 

embryotoxicity, imunotoxicity či karcinogeneze [2].

Užitečným nástrojem pro sledování aktivity zprostředkované AhR jsou in vitro

biotesty, jejichž výhody spočívají mimo jiné v rychlosti, citlivosti a menší finanční náročnosti. 
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Narozdíl od klasických chemických analýz poskytují informace o aktivitě celé komplexní 

směsi látek přítomné ve vzorku, nejsou zanedbány ani vzájemné interakce látek. V porovnání 

s in vivo testy však nejsou schopné zohlednit biodostupnost a vstup látek do organismu, ani 

následné děje v rámci toxikokinetiky. Použitím in vitro biotestů se můžeme vyhnout etickým 

problémům spojeným s in vivo testy a bez problémů monitorovat množství vzorků.

Hodnocení AhR zprostředkované aktivity se provádí pomocí tzv. toxických ekvivalentů 

(TEQ). Aktivita testovaných vzorků se porovnává s aktivitou referenční látky 2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). TEQ pak vyjadřují ekvivalentní množství TCDD na 

objem/množství vzorku, které by vyvolalo stejnou odpověď jako jednotka objemu/množství 

vzorku.

V této studii byl u extraktů sedimentů srovnáván celkový toxický potenciál směsi 

působit dioxinovou aktivitu v in vitro testech (tzv. BIOTEQ) s potenciálem stanoveným 

pomocí chemických analýz (TEQ). Cíle studie byly následující: (i) stanovení dioxinové 

aktivity (BIOTEQ) extraktů vzorků sedimentů v in vitro biotestech, (ii) výpočet TEQ na 

základě chemických analýz, (iii) charakterizace přítomnosti látek s dioxinovou aktivitou ve 

vzorcích sedimentů, (iv) sledování časové a prostorové variability stanovených parametrů.

Materiál a metody

Odběr reálných vzorků se prováděl ve Zlínském kraji z řek Morava a Dřevnice celkem 

na pěti stanovištích (viz obr.1) od června 2007 do července 2008.

Obr.1: Odběrové lokality ve Zlínském kraji. 1 Dřevnice – Malenovice, 2 Morava – Bělov, 3 Morava –
Spytihněv, 4 Morava – u Čerťáku, 5 Čerťák – slepé rameno.
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Zlínsko bylo zvoleno jako odběrová lokalita pro svůj průmyslový a zemědělský 

význam. Odběrová stanoviště byla lokalizována do míst s pomalým tokem, kde sedimentují 

nejjemnější částice suspendované v říčním toku, na něž mohou být ve značné míře 

absorbovány polutanty. Unikátní je stanoviště Čerťák. Toto slepé rameno je s Moravou 

propojeno prostřednictvím podzemní výpusti. Není ovlivněno krátkodobými změnami 

v průtoku řeky a představuje stabilní úložiště sedimentů z řeky Moravy [3]. Celkem bylo 

provedeno 15 odběrových kampaní sedimentů s intervalem 28 dní. Sedimenty byly po odběru 

homogenizovány, lyofilizovány, přesáty přes síto s průměrem ok 2 mm a poté extrahovány 

dichlormethanem. Extrakty byly rozděleny na dvě poloviny pro chemickou analýzu a biotesty.

Při chemické analýze bylo ve vzorcích plynovým chromatografem HP 6890 

s hmotnostně selektivním detektorem (GC/MS) stanovováno celkem 16 látek ze skupiny PAH 

a 15 chlorovaných organických látek (PCB, HCH, HCB, DDT). Celkový toxický potenciál byl 

stanoven součtem TEQ jednotlivých látek. Pro výpočet TEQ jednotlivých látek byl použit 

vztah

TEQ = c * REP [A]

kde c je koncentrace látky a REP je relativní potence látky stanovená v konkrétním 

typu biotestu (někdy též značená IEF, ekvivalentní faktor indukce, či TEF, toxický 

ekvivalentní faktor). Hodnoty REP byly převzaty z [4].

Aktivita vzorků zprostředkovaná AhR byla stanovena s použitím buněčné linie 

H4IIE.luc (buňky krysího hepatokarcinomu stabilně transferované luciferázovým genem pod 

kontrolou AhR) [5]. Byly stanoveny křivky dávka-odpověď pro jednotlivé vzorky a stanoveny 

ekvivalenty dioxinové toxicity dle vztahu

BIOTEQ = EC50 (TCDD) / EC50 (vzorek) [B]

kde EC50 vyjadřuje koncentraci látky indukující 50 % sledované aktivity.

Výsledky a diskuse

V první části studie byly pomocí in vitro biotestů stanoveny hodnoty BIOTEQ

v extraktech sedimentů (tab.1). Nejmenší variabilita výsledků v rámci jednotlivých 

vzorkovacích kampaní se objevila na stanovišti Čerťák. Potvrdil se tak předpoklad, že slepé 

rameno není ovlivňováno krátkodobými změnami v řece. Lokality Malenovice a Bělov jsou 

umístěny nad soutokem řek Dřevnice a Moravy (obr.1). Znečištění z obou řek v sobě integruje 

lokalita Spytihněv, která je umístěna pod soutokem. Z dat je patrné, že trendy v podobě růstu 

a poklesu hodnot BIOTEQ jsou na těchto třech lokalitách velmi podobné.
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Tab.1: Hodnoty BIOTEQ (ng/g sed.) extraktů sedimentů stanovené pomocí in vitro biotestů. NA – vzorek nebyl 
analyzovaný (nepodařilo se provést odběr)

datum 
odběru

Dřevnice -
Malenovice

Morava -
Bělov

Morava -
Spytihněv

Morava -
u Čerťáku

Čerťák -
slepé 

rameno

jaro 20.6.2007 2,31 3,23 7,16 2,74 1,08

léto
18.7.2007 1,24 2,77 5,48 3,60 1,28
15.8.2007 1,30 0,92 2,54 1,81 0,54

12.9.2007 2,21 0,21 1,67 2,64 1,11

podzim
10.10.2007 5,84 7,40 8,14 4,71 2,26
7.11.2007 6,22 6,90 8,57 1,01 1,08

5.12.2007 4,10 4,20 10,83 11,11 1,73

zima
2.1.2008 3,71 11,45 NA 7,94 3,52

30.1.2008 3,57 7,49 18,52 16,05 4,69

27.2.2008 13,75 8,13 11,22 10,52 2,14

jaro

26.3.2008 15,34 9,52 12,83 2,69 1,81
23.4.2008 5,50 7,97 5,10 9,18 2,17
21.5.2008 1,41 4,37 4,39 3,18 3,62

18.6.2008 2,83 2,98 7,57 4,47 2,43

léto 16.7.2008 1,30 NA 5,07 5,83 4,19

Nejnižších hodnot dioxinové aktivity bylo dosaženo ve vzorcích z letních měsíců, na 

podzim docházelo k růstu hodnot. Nejvyšší aktivity byly naměřeny v zimních měsících, 

v jarních byl opět zaznamenán pozvolný pokles. Růst hodnot může být vysvětlen vyšším 

přísunem organických polutantů ze spalovacích procesů, z atmosferických srážek nebo 

z odtávající sněhové pokrývky. Tato sezónní variabilita je demonstrována na příkladu lokality 

Bělov (obr.2). Na stanovišti Čerťák je naopak zřejmá nízká variabilita hodnot a pouze 

nepatrné zvýšení dioxinové aktivity vzorků ze zimních kampaní.

Morava - Bělov
 Median; Box: 25%-75%
 Outliers
 Extremes

Čerťák - slepé rameno
 Median; Box: 25%-75%
 Outliers
 Extremes

jaro léto podzim zima
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Obr. 2: Graf sezónních rozdílů v hodnotách BIOTEQ na lokalitách Morava – Bělov a Čerťák – slepé rameno
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Druhá část studie se zabývala stanovením koncentrací některých významných 

organických polutantů, z nichž byly vypočteny hodnoty TEQ (ng/g sedimentu). 

Z analyzovaných organických látek se na výsledných hodnotách TEQ nejvíce podílely PAH, 

které představovaly více jak 99 % celkové sumy TEQ. To je pravděpodobně způsobeno jejich 

relativně vysokou koncentrací v prostředí v porovnání s ostatními látkami [6]. PAH se ve 

vzorcích sedimentů vyskytovaly řádově v jednotkách až desítkách g/g, zatímco PCB a další 

analyzované látky pouze v jednotkách ng/g.

Celkový potenciál směsi působit AhR zprostředkovanou aktivitu stanovený v in vitro

testu (vyjádřený jako BIOTEQ) byl téměř u všech vzorků vyšší než potenciál stanovený 

pomocí chemických analýz (vyjádřený jako TEQ, tab.2). Pro tento jev existují dvě vysvětlení: 

(i) ve směsi jsou přítomny kontaminanty, které mohou působit stejným účinkem jako 

analyzované látky, ale nemohly být chemickou analýzou detekovány a/nebo (ii) látky 

v komplexní směsi nemají pouze aditivní, ale také synergistický účinek. Pouze v jednom 

případě přesahoval toxický potenciál směsi stanovený v in vitro testu nižší jak potenciál 

stanovený chemickou analýzou (podíl TEQ na BIOTEQ byl vyšší než 100 %), což může být 

vysvětleno tím, že (i) výpočet potenciálu založený na detekčních limitech způsobuje 

nadhodnocení potenciálu, (ii) vyskytly se odlišnosti v extrakčních metodách a/nebo (iii) 

neidentifikované látky mohou mít v komplexní směsi antagonistický účinek.

Tab.2: Hodnoty celkových dioxinových ekvivalentů (TEQ) vypočtené z koncentrací jednotlivých látek a jejich 
podíl na sledované biologické aktivitě (vyjádřené jako BIOTEQ). V závorce jsou uvedeny jednotlivé odlehlé 
hodnoty podílu TEQ na BIOTEQ.

Lokalita
Suma TEQ

(ng/g sedimentu)
Podíl TEQ na sledované BIOTEQ

(%)

Rozsah hodnot Medián Rozsah hodnot Medián
Dřevníce –
Malenovice 0,07 - 1,38 0,60 5 - 33 (50) 14

Morava – Bělov 0,07 - 1,18 0,96 5 - 22 (537) 14
Morava –
Spytihněv 0,62 - 1,94 0,93 8 - 29 (98) 13

Morava – u 
Čerťáku 0,39 - 1,05 0,65 7 - 27 (65) 13

Čerťák – slepé 
rameno 0,19 - 0,85 0,31 9 - 38 18

Vzhledem k tomu, že 99 % celkové sumy TEQ bylo způsobeno polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky, hodnoty uvedené v tab.3 jako podíl TEQ na BIOTEQ v podstatě 

odpovídají příspěvku PAH na dioxinové aktivitě stanovené pomocí in vitro testů.
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Závěr

V této studii bylo zjištěno zatížení modelové lokality látkami dioxinového typu a jejich 

sezónní a prostorová variabilita. Potvrdilo se, že in vitro biotesty jsou velmi užitečným 

modelem pro sledování účinků komplexních směsí chemických látek. Bylo dále zjištěno, že 

efekty extraktů sedimentů spojené s aktivací AhR mohou být významnou mírou způsobeny 

polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Možnosti dalšího výzkumu a identifikace látek 

způsobujících specifické biologické účinky spočívají například v postupu analýzy zaměřené 

na účinky látek (tzv. EDA, Effect-Directed Analysis) zahrnující proces frakcionace vzorků 

a testování jednotlivých frakcí [7].
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Úvod a formulácia cieľa

Asociáciu Fraxino-Populetum opísal prvý krát Jurko v roku 1958 [1]. Zaraďujeme ju 

do podzväzu Ulmenion Oberd. 1953, ďalej do zväzu Alno-Ulmion Br.-Bl. Et R.Tx. ex Tschou 

1948 em Th.Müller et Görs 1958 , radu Fagetalia Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 

a triedy Querceto-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 [2]. Jedná sa o u nás málo 

opísané, nie príliš hojné, avšak z fytocenologického a ekologického hľadiska veľmi cenné

a zaujímavé spoločenstvo. Toto spoločenstvo sa nachádza na prechode medzi mäkkým 

a tvrdým lužným lesom a aj preto sa zvykne označovať ako prechodný lužný les. Nasvedčuje 

tomu aj zloženie vegetácie, ktorú tvoria ako druhy mierne hygrofilného charakteru, príznačné 

pre Salici-Populetum  (R.Tx. 1931) Meijer Drees 1936, tak aj druhy skôr mezofilné, 

vyskytujúce sa v asociácii Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1936 corr. Soó 1963.

Keďže sa jedná o prechodný typ, nemá toto spoločenstvo samostatné ekologicky význačné

druhy, nie je však pochýb o tom, že sa už na prvý pohľad líši od jednoznačne vyhranených 

spoločenstiev Salici-Populetum a Fraxino pannonicae-Ulmetum [1].

Cieľom nášho výskumu bolo potvrdiť prítomnosť spoločenstva Fraxino-Populetum

v lužných lesoch sledovaného územia a opísať jeho súčasný stav. Za sledované územie sme si 

zvolili porasty lužných lesov v JV časti „veľkej“ Bratislavy. Väčšiu časť sledovaného územia

tvorí horná časť CHKO Dunajské luhy, avšak vo výskume lužných lesov bolo tomuto územiu 

v predošlých rokoch venované azda najmenej pozornosti. Druhým kritériom výberu lokality 

bol tiež fakt, že Jurko [1] spomína výskyt asociácie Fraxino-Populetum predovšetkým 

z oblasti alúvia horného toku Dunaja, od Bratislavy po Linz , s konkrétnymi zápismi na 

lokalite Polesie Podunajské Biskupice, Vlčie hrdlo, ktorá sa prelína so sledovaným územím 

nášho výskumu.
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Materiál a metódy

1. Opis sledovaného územia

Sledované územie je situované v JV časti „veľkej“ Bratislavy. Časť územia na pravej 

strane Dunaja spadá pod katastrálne územie 853771 Rusovce. Tu sú situované plochy zápisov 

6-12, ktoré sa nachádzajú v menšom fragmente lužného lesa zachovaného mimo inundačného 

územia. Tejto, na prvý pohľad malej lokalite sme pri našej práci venovali viac pozornosti, 

o čom svedčí aj väčší počet zápisov. Tento fragment lužného spoločenstva by mohol byť 

veľmi zachovalým pozostatkom súvislého lesa, lemujúceho bývalé rameno rieky, ktoré týmto 

územím aktívne pretekalo.

Časť územia, ktoré leží na ľavom brehu Dunaja spadá do katastrálneho územia 823023 

Kalinkovo, 842036 Nové Košariská a 847755 Podunajské Biskupice. Veľká časť lesov 

pokrývajúcich toto územie je tvorená hospodárskymi lesmi, s rubnou dobou okolo 40 rokov.

Nachádzajú sa tu však aj plochy zachované, s vysokým vekom stromov a vysokou 

ekologickou hodnotou. Práve tieto plochy boli v rámci nášho výskumu mapované 

a spracovávané a sú zaznamenané pod číslami 13, 15, 18 a 19. 

2. Materiál a metódy

Spracovanie vegetácie vychádzalo z klasických metód zürišsko-montpellierskej školy

[3]. Výskum sa uskutočnil počas vegetačného obdobia od marca do septembra 2008.

Fytocenologické snímky boli robené v rozmeroch 20x20m alebo 10x40m, podľa toho ako to 

umožňoval terén, ich rozloha však vždy zodpovedala 400m2. Pokryvnosť druhových populácií 

sme stanovovali odhadom na základe sedemčlennej kombinovanej Braun-Blanquetovej 

stupnice pre početnosť a pokryvnosť [3]. Názvy nižších a vyšších rastlín boli uvádzané podľa

Marholda a Hindáka [4] a názvy syntaxónov podľa Mucinu a Maglockého [2].

Na tvorbu databázy snímok bol použitý databázový fytocenologický program 

TURBOVEG for WINDOWS 2.16 [5]. Spracovanie a analýzu vegetačných zápisov 

a fytocenologických tabuliek umožnil program JUICE 6.5.42 [6]. Na záverečné úpravy

fytocenologickej tabuľky bol použitý program Microsof Office Excel 2003.

Pri porovnávaní zápisov navzájom sme využili numericko-štatistickú metódu 

mnohorozmernej analýzy – nepriamu gradientovú analýzu DCA, ktorá je zahrnutá v rámci 

programu CANOCO for WINDOWS 4.5 [7].
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Výsledky a diskusia

Na základe výsledkov DCA analýzy, vlastnej charakteristickej druhovej kombinácie 

a porovnaním výsledkov s prácou Jurka [1], sme z celkového počtu zápisov (24) zo 

sledovaného územia vyčlenili 11 zápisov patriacich do asociácie Fraxino-Populetum. Na 

obrázku 1 možno  vidieť jednotlivé fytocenologické zápisy tak, ako boli spracované DCA 

analýzou. Zápisy označené krúžkami predstavujú asociáciu Fraxino-Populetum. Okrem toho 

sme na sledovanej lokalite zaznamenali výskyt ďalších štyroch rastlinných spoločenstiev, 

ktoré sú predmetom ďalšieho pozorovania. Zápisy označené kosoštvorcami sme zaradili do 

asociácie Fraxino pannonicae-Ulmetum a zápisy označené trojuholníkmi predstavujú 

subasociáciu Ulmo-Fraxinetum aegopodietosum Jurko 1958, ktorú vo svojej práci opísal 

Jurko [1]. Štvorce predstavujú zápisy z asociácie Ulmo-Quercetum Jurko 1958 a zápis číslo 

14, znázornený obdĺžnikom patrí do asociácie Salici-Populetum.

Je možné všimnúť si, že zápisy označené krúžkami, znázorňujúce asociáciu Fraxino-

Populetum vytvárajú jednu skupinu, čo nasvedčuje tomu, že sú si podobné a že sú súčasťou 

jednej asociácie. Tiež je možné si všimnúť, že tieto zápisy sú v analýze uložené v jej strede, 

čo môže potvrdzovať fakt, že tvoria prechod medzi mezofilnými a hygrofilnými typmi 

spoločenstiev.
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Obr.1: Ordinačný graf nepriamej gradientovej analýzy (DCA), 24 zápisov lužných porastov
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Porasty na daných jedenástich plochách sme  k asociácii Fraxino-Populetum priradili 

nielen na základe výsledkov DCA analýzy, ale aj porovnaním ich floristického zloženia 

a fytocenologických hodnôt s Jurkom [1]. 

Podľa Jurka [1] v stromovom poschodí spoločenstva Fraxino-Populetum dominujú

druhy Populus alba, Populus nigra a Fraxinus excelsior, čo potvrdili aj výsledky z roku 2008. 

Z tabuľky 1 je zreteľné, že zistené druhy a hodnoty stálosti v roku 2008 sú porovnateľné

s rokom 1958. Rozdiel je len pri druhu Alnus incana, ktorý sme na našich plochách 

nezaznamenali. Z brestov sme zaznamenali iba brest hrabolistý (Ulmus minor).

Tab. 1: Porovnanie dominujúcich drevín v stromovom poschodí asociácie Fraxino-Populetum podľa výskumu
Jurka [1] z roku 1958 a výskumu z roku 2008.

Druhy E3 1958 2008

Populus alba V III
Fraxinus excelsior III IV
Populus nigra III III
Padus avium III II
Ulmus minor I III
Ulmus laevis II -
Alnus incana III -
Robinia pseudoacacia I I

Ako vyplýva z tabuľky 2, floristické zloženie a zastúpenie krovinového poschodia je 

taktiež veľmi podobné. Jurko[1] udáva,  že v krovinovom poschodí prevládal Sambucus 

nigra spolu s druhom Cornus sanguinea.  V našom prípade krovinovému poschodiu 

dominovali druhy Cornus mas a Crataegus monogyna. Napriek tejto zmene je zreteľné, že 

obe pozorovania sú si značne podobné ako výskytom druhov, tak aj ich hodnotami stálosti.

Tab. 2: Porovnanie dominujúcich druhov v krovinovom poschodí asociácie Fraxino-Populetum podľa výskumu 
Jurka [1] z roku 1958 a výskumu z roku 2008 

Druhy E2 1958 2008

Swida sanguinea V II

Cornus mas - IV

Sambucus nigra IV III

Padus avium III II
Ulmus minor II II

Populus alba II I

Ligustrum vulgare II II

Robinia pseudoacacia I I

Viburnum opulus II -

Alnus incana II -

Acer campestre - II

Clematis vitalba - II
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Spoločenstvo sme zaradili do rovnakej asociácie aj na základe charakteristickej 

druhovej kombinácie (CHDK) z druhov bylinného poschodia, ktorú tvorili druhy  s triedou 

stálosti IV a V. Ich prehľad zahŕňa tabuľka 3. Oproti CHDK, ako ju opísal Jurko [1] sme 

zaznamenali pár zmien a to hlavne vo zvýšenom výskyte netýkavky malokvetej (Impatiens 

parviflora), ktorá v súčasnosti, podľa našich pozorovaní, tomuto spoločenstvu dominuje.

Jedná sa o u nás trvalo zdomácnený invázny druh, ktorý pred 50-timi rokmi ešte nebol 

natoľko rozšírený, takže táto zmena je pochopiteľná. Napriek miernemu posunu bylinného 

poschodia asociácie Fraxino-Populetum smerom k mezofilnejším druhom oproti stavu spred 

50-tich rokov, je z tabuľky 3 zrejmé, že aj bylinné poschodie sa v mnohom zhoduje s tým ako 

ho opísal Jurko [1]. 

Tab. 3: Porovnanie dominujúcich druhov v bylinnom poschodí asociácie Fraxino-Populetum podľa výskumu 
Jurka [1] z roku 1958 a výskumu z roku 2008

Druhy E1 1958 2008

Impatiens parviflora III V
Viola reichenbachiana - V
Viola mirabilis I V
Brachypodium sylvaticum IV IV
Fraxinus excelsior I IV
Parietaria officinalis II IV
Crataegus monogyna - IV
Geum urbanum I IV
Polygonatum latifolium IV IV
Cornus mas - IV
Ligustrum vulgare - IV
Sambucus nigra - IV
Urtica dioica V III
Galium aparine V III
Rubus caesius V III
Aegopodium podagraria V III
Lamium maculatum V -
Clematis vitalba IV III
Ficaria bulbifera IV II
Humulus lupulus IV II
Glechoma hederacea IV II

Jarný aspekt spoločenstva bol zaznamenaný na plochách 13 a 18 (Podunajské 

Biskupice) počas marca 2008. Vyskytovali sa tu nasledovné druhy, charakteristické pre lužné 

lesy nielen prechodného typu: Scilla bifolia, Galanthus nivalis, Ficaria bulbifera, Anemone 

ranunculoides, Allium ursinum, Alliaria petiolata, Veronica hederifolia, Gagea lutea, 

Lathraea squamari a Stellaria media. 
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Na záver možno povedať, že porasty asociácie Fraxino-Populetum zostali na území 

horného toku Dunaja zachované. Po 50-tich rokoch odkedy ju opísal Jurko [1] došlo 

pravdepodobne k určitým zmenám,  čo sa týka nielen veku, ale aj floristického zloženia 

porastov. Tieto zmeny mohli byť podmienené predovšetkým mnohopočetnými zásahmi 

do hydrologického režimu Dunaja, od ktorého sú lužné ekosystémy priamo závislé.

Záver

V sledovanom území v JV časti „veľkej“ Bratislavy sme zaznamenali plochy 

s porastmi asociácie Fraxino-Populetum. Charakterizovali sme ju na základe výsledkov DCA 

analýzy, vlastnej charakteristickej druhovej kombinácie, a tiež porovnaním výsledkov 

s údajmi z práce Jurka [1]. Treba však konštatovať, že v priebehu rokov došlo k určitým 

zmenám vo floristickom zložení (výraznejšie zastúpenie mezofilných prvkov v bylinnom 

poschodí), ktoré by mohlo byť podmienené hlavne zmeneným hydrologickým režimom

Dunaja a jeho ramennej sústavy. 
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Hodnotenie ekologickej stability krajiny v katastrálnom území Balog nad Ipľom
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Úvod a formulácia cieľa

Na hodnotenie ekologickej stability krajiny, ako najfrekventovanejšieho ukazovateľa

pri hodnotení environmentálnej kvality krajiny, bolo vyvinutých viacero metodických 

prístupov, ktoré sú väčšinou založené na stanovení koeficientu ekologickej stability, ktorého 

základnú definíciu a matematické vyjadrenie zaviedol vo svojej práci Míchal [1]. Rovnica na 

výpočet koeficientu ekologickej stability prešla viacerými úpravami a modifikáciami pre 

potreby rôznych typov prác. Ekologická stabilita [2] je schopnosť ekologického systému 

pretrvávať aj za pôsobenia rušivého vplyvu a reprodukovať svoje podstatné charakteristiky aj 

v podmienkach narušovania zvonku. Táto schopnosť sa prejavuje minimálnou zmenou pri 

pôsobení rušivého vplyvu alebo spontánnym návratom do východzieho stavu, resp. na 

pôvodnú vývojovú trajektóriu po prípadnej zmene. Podstata stability akéhokoľvek systému 

nie je v jeho nemennom stave, ale v jeho schopnosti udržiavať vlastnú dynamickú rovnováhu, 

tzn. udržiavať sa prostredníctvom modifikácie vnútorných procesov bez podstatných zmien 

vlastnej štruktúry, alebo sa vracať  do východzieho (rovnovážneho) stavu, akonáhle skončí 

pôsobenie faktora, ktorý otvorený systém z toho stavu vychýlil [1].

Cieľom príspevku je vyhodnotiť ekologickú stabilitu krajiny v katastrálnom území 

Balog nad Ipľom prostredníctvom viacerých metodických prístupov k výpočtu koeficientu 

ekologickej stability.

Materiál a metódy

Katastrálne územie Balog nad Ipľom reprezentuje typickú nížinnú, prevažne 

poľnohospodársky využívanú vidiecku krajinu, nachádzajúcu sa v južnej časti stredného 

Slovenska v okrese Veľký Krtíš na hranici s Maďarskou republikou, ktorá je tvorená riekou 

Ipeľ. Z geomorfologického hľadiska patrí záujmové územie podľa Mazúra a Lukniša [3] do 

celku Juhoslovenskej nížiny, podcelku Ipeľskej kotliny a časti Hontianske terasy. Záujmové 
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územie je z hľadiska nadmorských výšok málo členité a dosahuje 131 – 178 m n. m. 

Morfograficky je územie rovina až pahorkatina a tvorí ho aluviálna niva a riečne terasy [4].

Najjednoduchší vzorec na výpočet koeficientu ekologickej stability uviedol vo svojej 

práci Míchal [2] a je založený na porovnaní plôch relatívne stabilných k plochám relatívne 

nestabilným. Tento koeficient sa využíva pri hodnotení súčasného stavu pre jednoduché 

orientačné porovnanie dvoch rôznych území, ale nie je vhodný pre vývojové porovnanie v 

časovom rade, pretože nezohľadňuje historicky odlišnú ekologickú kvalitu a štruktúru (a tým 

aj stabilitu) plôch v rámci určitej kategórie využitia pôdy.

[A]

Kde: KES – koeficient ekologickej stability

S – výmera plôch relatívne stabilných (les, NSKV, lúky, pasienky)

L – výmera plôch relatívne nestabilných (orná pôda, zastavaná pôda)

Hodnoty uvedeného koeficientu sú interpretované:

KES < 0,10 

územie s maximálnym narušením prírodných štruktúr, základné 

ekologické funkcie musia byť intenzívne a trvale nahradzované 

technickými zásahmi

KES 0,10 – 0,30
územie nadpriemerne využívané, so zreteľným narušením prírodných 

štruktúr

KES 0,30 – 1,00

územie intenzívne využívané najmä poľnohospodárskou veľkovýrobou, 

oslabenie autoregulačných pochodov spôsobuje ich značnú ekologickú 

labilitu

KES > 1,00
takmer vyvážená krajina, v ktorej sú technické objekty relatívne v súlade 

so zachovanými prírodnými štruktúrami

Löw [5] pri výpočte KES zohľadňuje celkovú rozlohu jednotlivých typov prvkov 

krajinnej štruktúry a stupeň ich ekologickej stability vyjadrených hodnotami od 1-5:

[B]

kde: KES – koeficient ekologickej stability
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A – percento plôch s 5. stupňom ekologickej kvality (lesy, vodné plochy)

B – percento plôch s 4. stupňom ekologickej kvality (brehové porasty, remízky)

C –percento plôch s 3. stupňom ekologickej kvality (lúky, pasienky)

D –percento plôch s 2. stupňom ekologickej kvality (orná pôda)

E – percento plôch s 1. stupňom ekologickej kvality (zastavané plochy).

Hodnoty uvedeného koeficientu sú interpretované nasledovne:

KES < 0,1 degradovaná krajina

KES < 1 narušená krajina

KES = 1 vyvážená krajina

KES 1 - 10 krajina s prevažujúcimi prírodnými zložkami

KES > 10 prírodná, resp. prírode blízka krajina

Na stanovenie koeficientu ekologickej stability je podľa Pauditšovej a Reháčkovej [6] 

navrhované použitie nasledovného vzorca, ktorý zohľadňuje plošný podiel prvkov krajinnej 

štruktúry a stupeň ich ekologickej stability v hodnotenom území:

[C]

KES – koeficient ekologickej stability záujmového územia

pi – celková rozloha jednotlivých typov prvkov krajinnej štruktúry (ha)

Si – stupeň ekologickej stability

p – celková plocha záujmového územia (ha)

n – počet prvkov krajinnej štruktúry v záujmovom území

Hodnoty uvedeného koeficientu sú interpretované nasledovne:

1,00 – 1,49 krajina s veľmi nízkou ekologickou stabilitou

1,50 – 2,49 krajina s nízkou ekologickou stabilitou

2,50 – 3,49 krajina so strednou ekologickou stabilitou

3,50 – 4,49 krajina s vysokou ekologickou stabilitou

4,50 – 5,00 krajina s veľmi vysokou ekologickou stabilitou
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Výsledky a diskusia

Katastrálne územie Balog nad Ipľom má prevažne poľnohospodársky charakter 

s celkovou rozlohou veľkoblokovej ornej pôdy 645,7 ha, čo predstavuje viac ako dve tretiny 

rozlohy záujmového územia. Lúčne porasty v záujmovom území predstavujú 6,18 % rozlohy 

územia a zastavaná plocha 5,96 %. Ostatné prvky súčasnej krajinnej štruktúry sú zastúpené 

v minimálnom podiele.

Tab.1: Zastúpenie prvkov súčasnej krajinnej štruktúry [4] a ich koeficient ekologickej stability v katastrálnom 
území Balog nad Ipľom

Prvok SKŠ
Rozloha 

(ha)
Plocha

(%)
KES1 KES2 KES3

zastavaná plocha (obec) 49,8 5,96 L E 0
poľnohospodársky areál 1,8 0,22 L E 0
orná pôda - veľkobloková 645,7 77,33 L E 1
nespevnená cesta 5,3 0,63 L E 0
spevnená cesta, dopravná 
plocha

7,8 0,93 L E 0

plocha športu 2,7 0,32 L E 0
mozaika záhrad a viníc 11,2 1,34 S D 2
cintorín 0,7 0,08 L E 1
lúka 51,6 6,18 S D 2
trávo-bylinný porast 17,6 2,11 S C 3
ruderalizovaná plocha 
s podielom drevinovej 
vegetácie

4,1 0,49 S D 2

nelesná drevinová vegetácia 24,2 2,90 S C 2
líniová vegetácia 0,9 0,11 S B 2
lesný porast 1,5 0,18 S B 3
vodný tok s brehovým 
porastom

8,9 1,07 S A 4

vodná plocha 0,2 0,02 S B 3
skládka odpadu 0,94 0,11 L E 0

Spolu: 834,94 100,00 0,168 0,063 1,106

V katastrálnom území Balog nad Ipľom má prvý koeficient (A) ekologickej stability 

hodnotu 0,168, čo predstavuje územie nadpriemerne využívané, so zreteľným narušením 

prírodných štruktúr. Tento koeficient však neberie v úvahu stupeň ekologickej stability 

jednotlivých prvkov súčasnej krajinnej štruktúry. Podľa druhého výpočtu (B), ktorý už 

zohľadňuje celkovú rozlohu jednotlivých typov prvkov krajinnej štruktúry a stupeň ich 

ekologickej stability je táto hodnota 0,063, čo predstavuje degradovaný typ krajiny. Pri 

zohľadnení druhového zloženia pri výpočte tretieho koeficientu ekologickej stability (C), 
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tento koeficient dosiahol hodnotu 1,106 a katastrálne územie sa tak zaradilo ako krajina 

s veľmi nízkou ekologickou stabilitou. 

Poľnohospodárska výroba, ktorá v katastrálnom území Balog nad Ipľom predstavuje 

hlavnú formu využitia krajiny, sa negatívne prejavuje nielen na stabilite krajiny, ale ohrozuje 

aj vodné zdroje, genofond a lesné zdroje, či biodiverzitu a neopomenuteľný je aj nepriaznivý 

vplyv intenzívneho poľnohospodárstva na ľudské zdravie. Nízku ekologickú stabilitu takto 

monotónnej poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej krajiny je možné zvýšiť

prostredníctvom vhodných ekologických opatrení ako sú napríklad protierózne pásy 

vegetácie, vhodné agrotechnické postupy, zachovanie ekostabilizačných prvkov v krajine 

a pod. 

Záver

Pre stanovenie stupňa ekologickej stability katastrálneho územia Balog nad Ipľom boli 

použité tri metodické prístupy k výpočtu koeficientu ekologickej stability, ktoré vychádzajú 

z plošnej výmery prvkov súčasnej krajinnej štruktúry. Po ich vyhodnotení som dospela 

k záveru, že územie predstavuje degradovanú krajinu s veľmi nízkou ekologickou stabilitou, 

čo sa aj dalo predpokladať, keďže ide o monotónnu poľnohospodársku krajinu

so zníženou pestrosťou krajinných prvkov.
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Úvod a formulácia cieľa

V prírode sa vyskytujú mnohé kovy, z ktorých niektoré z nich sú pre živé organizmy 

esenciálnymi biogénnymi prvkami. Aj tieto mikroelementy však môžu vykazovať toxicitu, ak 

ich koncentrácia v prostredí prekročí hranice tolerovateľnosti. Niektoré kovy ako napr. Se, 

môžu vystupovať ako antioxidanty, ktoré obmedzujú škodlivý dopad radikálov v organizme, 

alebo slúžia ako antidóta znižujúce toxicitu iných kovov. Reaktivita selénu závisí od jeho 

oxidačného stupňa, ale vo všeobecnosti sú toxickejšie anorganické formy selénu [1]. 

Prevažná väčšina iónov kovov inhibuje rast rastliny poškodením koreňov, alebo 

vyvoláva chlorózu, ktorá môže viesť až k odumretiu rastliny. Znížená produkcia 

fotosyntetických pigmentov je často následkom toxického vplyvu iónov kovov [2,3]. Selén 

nebol zatiaľ dokázaný ako esenciálny prvok pre rastliny [4,5]. Nadmerné množstvo selénu 

v rastlinách môže mať škodlivý účinok na klíčenie semien a rast rastliny. V prípade 

Se-netolerantných rastlín vyššie koncentrácie Se inhibovali ich klíčenie, rast a 

vyvolávali chlorózu [6].

I keď sa selénu v rastlinách venuje značná pozornosť, jeho fyziologická funkcia je 

zatiaľ nie celkom presne známa [7]. Rastliny sa líšia v schopnosti akumulovať Se vo svojich 

pletivách [4]. Hoci sú stopové množstvá Se žiaduce, v prípade nadmerných koncentrácií je Se 

toxickejší ako arzén či ortuť [7]. So zvyšujúcou sa koncentráciou selénu je absorpcia ťažkých 

kovov (hlavne Mn, Zn, Cu, Fe a Cd) inhibovaná [8]. Inhibícia absorpcie kovov selénom závisí 

od pomeru jednotlivých prvkov a nie je vylúčené, že pri vysokých koncentráciách selénu 

môže byť príjem ťažkých kovov stimulovaný. 

Hoci je Cd z hľadiska metabolických požiadaviek rastlín považované za neesenciálny 

prvok, je efektívne absorbované koreňovým aj listovým systémom. Množstvo chlorofylu, 

ktoré sa považuje za indikátor kritickej hladiny Cd v rastlinách, bolo úmerné koncentrácii 
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kadmia v rastlinných pletivách [9]. Symptómami zvýšenej hladiny Cd sú spomalenie rastu 

a poškodenie koreňov, chloróza listov a červeno-hnedé sfarbenie listových okrajov alebo 

žiliek. Inhibovaná je aj fotosyntéza, narušená je transpirácia a fixácia CO2, či pozmenená 

permeabilita bunkových membrán. Predpokladá sa, že Cd stimuluje predčasný vývin 

koreňového systému vrátane xylogenézy a tvorby koreňových vláskov, čo koreluje so 

skrátením predlžovacej koreňovej zóny a teda aj s redukciou koreňového rastu [10]. 

Je známy vzájomný antagonistický účinok Cd a Se [8], ale zatiaľ nie je známe ako 

rôzne koncentračné pomery týchto prvkov ovplyvňujú ich toxický účinok na rastliny. Cieľom 

našich experimentov bolo zistiť fytotoxicitu Se v oxidačnej forme Se4+ a Cd2+ na semenáčiky 

jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.). Fytotoxicitu sme stanovili ako inhibíciu rastu 

koreňov, výhonkov a tvorby fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b

a celkových karotenoidov). Inhibície sme vyjadrili pomocou hodnoty inhibičnej koncentrácie 

IC50. Zároveň sme účinky kovov na semenáčiky jačmeňa sledovali aj v ich vzájomnej 

prítomnosti v kultivačnom roztoku a vyjadrili ich tzv. recipročným účinkom. Hodnota 

recipročného účinku poukazuje na charakter vzájomnej interakcie dvoch kovov, teda či ich 

vzájomná interakcia má aditívny, synergický, alebo antagonistický charakter. 

Materiál a metódy

Semená jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.), pochádzajúce z firmy Chepo, s.r.o. 

(Unhošť–Fialka, Česká republika), sme vysiali do vertikálnych kultivačných kontajnerov 

s rozmermi 21 cm x 15,5 cm (Phytotoxkit, MicroBioTests Inc., Nazareth, Belgicko) na vrstvu 

papierovej vaty a filtračného papiera nasiaknutú 24 ml testovaného roztoku [11]. V každom 

kontajneri bolo vysiatych 8 semien jačmeňa. Selén vo forme SeO2 a kadmium vo forme 

CdCl2.2,5H2O pochádzali z firmy LACHEMA (Brno, Česká republika). Pri kontrole bola 

týmto roztokom odstáta vodovodná voda (24 hod). Vo všetkých prípadoch sa použilo sedem 

paraleliek z dvoch nezávislých pokusov. Po 72 hod inkubácie  v tme pri 25 ± 1 ºC sa 

vyhodnocovala dĺžka koreňa a stonky semenáčikov a inhibícia ich rastu. Potom sme 

kontajnery umiestnili opäť vo zvislej polohe na 4 dni na svetelný režim deň/noc 

pri laboratórnej teplote. Na siedmy deň sme stanovili hladiny fotosyntetických pigmentov 

(chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov) [12] a vypočítali percentá sušiny. Získané 

výsledky sme vyhodnotili Studentovým t-testom. Účinky jednotlivých kovov a ich párových 

kombinácií sme vyjadrili pomocou recipročného účinku (A) ako aditívny, synergický, resp. 

antagonistický účinok [13]:  
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kde pod inhibíciou sa rozumela percentuálne vyjadrená inhibícia sledovaného parametra 

(dĺžky koreňa, výhonku, či inhibícia tvorby sledovaných fotosyntetických pigmentov) pri 

danej koncentrácii kovu. Ak bol recipročný účinok A vyšší ako 100 %, išlo o antagonizmus 

sledovaných kovov, v opačnom prípade sa vypočítaná hodnota A posudzovala ako synergický 

účinok Se a Cd. Na posúdenie percentuálneho podielu konkrétneho kovu (Se alebo Cd) 

na recipročnom účinku Se+Cd sme pri výpočte vynechávali vo vzorci údaj pre inhibíciu 

druhého kovu ako navrhol Wang et al. [13]. 

Výsledky a diskusia

Na sledovanie fytotoxicity vybraných kovov (Se, Cd) sme si zvolili koncentrácie, ktoré 

predstavovali 25, 50 a 75 % inhibičné koncentrácie pre rast koreňa semenáčikov jačmeňa 

siateho. Keďže je známy antagonistický účinok Se a Cd, ich vzájomnými koncentračnými 

kombináciami sme sa pokúsili objasniť vplyv pomeru týchto kovov na fytotoxicitu. 

Matematicky vyjadrený recipročný účinok (A) na rast koreňa a výhonkov jačmeňa siateho je 

uvedený v tabuľke 1. Najsilnejší antagonistický účinok mali na rast koreňa kombinácie 

s najvyššími koncentráciami Se aj Cd (245 %). Druhý najsilnejší vzájomný recipročný účinok 

(A = 230 %) bol vyhodnotený pre najnižšie koncentrácie kovov, teda pre 38 mg Se(IV)/l 

a 94 mg Cd/l. Pri výhonku bola situácia podobná, len druhá najvyššia hodnota interakčného 

účinku bola vypočítaná pre koncentrácie 112 mg Se(IV)/l a 187 mg Cd/l (A = 229 %). 

Zároveň sme sledovali vplyv kombinácie Se a Cd na tvorbu fotosyntetických 

pigmentov (Tab. 2.). Kovy ovplyvňovali hladinu chlorofylu a aj chlorofylu b podobne, keďže 

chlorofyl b je v rastlinách syntetizovaný z chlorofylu a [14], čo sa nám aj potvrdilo. 

V prítomnosti ťažkých kovov sa v rastlinách predpokladá aj zvýšený oxidačný stres. 

Karotenoidy sú známymi antioxidantami. Avšak výrazný rozdiel v antagonistickom pôsobení 

Se a Cd na hladinu chlorofylov a karotenoidov sme nepozorovali, takže nie je vylúčené, že 

sledované kovy nespôsobujú oxidačný stres. Dokonca s rastúcou koncentráciou obidvoch 

kovov (Se aj Cd) hladina celkových karotenoidov v jačmeni klesala. Karotenoidy 

pravdepodobne nedokážu ovplyvniť zmeny, vyvolané prítomnosťou neesenciálneho Cd na 

tvorbu sledovaných fotosyntetických pigmentov.
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Tab.1: Recipročné účinky Se(IV) a Cd na inhibíciu rastu koreňov a nadzemných častí semenáčikov Hordeum 
vulgare. A – recipročný účinok, ktorý pri hodnote A > 100 % predstavuje antagonistický účinok, v prípade 
A < 100 % táto hodnota vyjadruje synergický účinok. 

koreň výhonok

A (Se+Cd)
(%)

Cd (mg/l) Cd (mg/l)
94 187 281 94 187 281

S
e 

(m
g/

l) 38 230 176 177 165 175 141
75 182 209 192 190 196 170

112 137 191 245 133 229 254

A (Cd)
(%)

Cd (mg/l) Cd (mg/l)

94 187 281 94 187 281

S
e 

(m
g/

l) 38 61 81 93 35 66 72

75 44 90 95 31 59 73

112 28 73 109 19 62 100

A (Se)
(%)

Cd (mg/l) Cd (mg/l)

94 187 281 94 187 281

S
e 

(m
g/

l) 38 170 95 84 130 110 69

75 138 119 97 159 137 97

112 108 118 136 114 167 154

Tab.2: Recipročné účinky Se(IV) a Cd na hladinu fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b
a celkových karotenoidov). A – recipročný účinok, ktorý pri hodnote A > 100 % predstavuje antagonistický 
účinok, v prípade A < 100 % táto hodnota vyjadruje synergický účinok. 

chlorofyl a chlorofyl b karotenoidy

A (Se+Cd)
(%)

Cd (mg/l) Cd (mg/l) Cd (mg/l)

94 187 281 94 187 281 94 187 281

S
e 

(m
g/

l)

38 180 118 135 201 141 143 177 105 127
75 137 174 250 142 173 245 136 173 249

112 135 150 187 138 151 184 130 145 187

A (Cd)
(%)

Cd (mg/l) Cd (mg/l) Cd (mg/l)

94 187 281 94 187 281 94 187 281

S
e 

(m
g/

l) 38 81 43 72 94 56 76 80 36 68

75 49 49 108 54 55 108 46 43 106

112 43 37 74 48 43 74 39 32 72

A (Se)
(%)

Cd (mg/l) Cd (mg/l) Cd (mg/l)

94 187 281 94 187 281 94 187 281

S
e 

(m
g/

l) 38 99 75 63 107 85 67 97 69 58

75 88 125 141 88 118 137 90 130 143

112 91 113 113 91 109 110 90 113 115
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Uvedené výsledky sú súčasťou rozsiahlejšieho výskumu, zameraného na štúdium 

vplyvu selénu v interakcii s ďalším neesenciálnym kovom (napr. Cd, či As) na rast 

jednoklíčnolistových (jačmeň, pšenica) ako aj dvojklíčnolistových (horčica, repka) rastlín, 

pričom sa zameriavame na sledovanie interakčného vplyvu selénu na fytotoxicitu zvoleného 

ťažkého kovu. Kadmium je environmentálnym polutantom, ktorý je prítomný nielen v okolí 

hút, ale najmä v oblastiach so zvýšenou cestnou premávkou. Hoci nie je esenciálny pre rast 

rastlín, prechádza do koreňov a odtiaľ do nadzemných častí mnohých druhov [15,16]. Môže 

inhibovať fotosyntézu, spôsobovať štrukturálne zmeny chloroplastov a znižovať obsah 

chlorofylu [17]. V našich experimentoch nielen znižoval hladinu chlorofylov, ale aj 

karotenoidov. Podobne sa správal aj selén. Ako uvádzajú Singh et al. [3], kovy 

vo všeobecnosti ovplyvňujú viac chlorofyly, než karotenoidy, čo sa však nepotvrdilo v našich 

experimentoch. 

Podstatná časť poľnohospodárskej úrody je pestovaná na pôdach s nízkou hladinou 

kovov. Avšak aj tieto nízke koncentrácie môžu kvôli ich schopnosti akumulovať sa 

v rastlinných pletivách výrazne ovplyvniť kvalitu dopestovaných potravín. 

Záver

Experimentmi sa ako pre inhibíciu rastu koreňov a nadzemných častí jačmeňa tak aj 

pre tvorbu fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b ako aj celkových 

karotenoidov) potvrdil medzi Se a Cd antagonistický účinok, ktorý bol najvýraznejší 

v kombinácii s najvyššími koncentráciami obidvoch kovov (112 mg Se(IV)/l, 281 mg Cd/l). 

Pri tejto kombinácii bola hodnota recipročného účinku A pre koreň 245 % a pre výhonok 

254 %. Najsilnejší antagonistický účinok sa pri sledovaní obsahu fotosyntetických pigmentov 

prejavil pri kombinácii koncentrácií 75 mg Se(IV)/l a 281 mg Cd/l. Uvedené výsledky 

potvrdili, že v prítomnosti Se sa toxicita Cd na semenáčiky Hordeum vulgare výrazne znížila.
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Súčasný stav výskumu indikátorov vplyvu cestovného ruchu na životné 

prostredie v Európskej únii a na Slovensku

Ľubica Papajová Majeská

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej 

ekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; lubica.papajova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Cestovný ruch je surovinovo málo náročné odvetvie, čo má pre krajinu tak dovozne 

náročnú ako je Slovensko veľký význam. Neprodukuje enormné množstvá odpadu, neprináša 

ani veľký rozsah environmentálnej degradácie v globálnej mierke, stále sa však stupňuje jeho 

tlak na životné prostredie a jeho najnegatívnejšou vlastnosťou je sezónnosť. Tento tlak môže 

mať v prípade pokračujúceho nekontrolovaného rastu za následok nezvratné zmeny a 

degradáciu prírodného prostredia [1].

Cieľom tohto príspevku je informovať o potrebe sledovania, monitorovania a 

vyhodnocovania vplyvov a dopadov cestovného ruchu na životné prostredie prostredníctvom 

indikátorov, ako i o súčasnom stave ich rozpracovania v Európskej únii (EÚ) a na Slovensku,

aby bolo možné udržať potenciál, z ktorého súčasný cestovný ruch čerpá a zabezpečiť tak jeho 

trvalý ekonomický prínos i pozitívny vplyv, ktorý má na regionálny rozvoj a zdravie 

obyvateľstva. Príspevok zhodnocuje výsledky dosiahnuté riešením Grantu UK zameraného na 

testovanie možností využitia kvantitatívneho hodnotenia vplyvov cestovného ruchu na životné 

prostredie a krajinu.

Metódy výskumu

Pri riešení projektu bol kladený dôraz na preskúmanie stavu rozpracovania indikátorov 

vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie v dostupných dokumentoch nadnárodných 

organizácií (napr. OECD, WTO a iné), v krajinách EÚ a na Slovensku. Následne bola 

zostavená tabuľka obsahujúca 59 indikátorov rozdelených do dvoch hlavných skupín: 

krajinno-ekologické a socio-ekonomické. Pre spracovanie dát bola zvolená metóda faktorovej 

analýzy s cieľom otestovať vhodnosť tejto metódy pri hodnotení vplyvov cestovného ruchu na 

životné prostredie. Modelovým územím bola Demänovská dolina, ktorá je známa svojimi
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rozvíjajúcimi sa lyžiarskymi strediskami. V súčasnosti je jedným z najväčších stredísk 

zimných športov na Slovensku a zároveň je súčasťou Národného parku Nízke Tatry.

Výsledky a diskusia

Výskum indikátorov bol zvolený z toho dôvodu, že dokážu ukázať stav 

a predovšetkým vývoj záujmového systému a slúžia na redukciu množstva dát do 

zmysluplného vzorca s vysokou informačnou hodnotou. Indikátory sú nevyhnutne založené na 

vedeckých modeloch, keďže by mali prezentovať relevantnú informáciu a nestrácať sa 

v detailoch, čo býva väčšinou zaručené primeranou mierou agregácie [2]. Indikátory majú 

pomerne široké uplatnenie a môžu byť využívané pre rozhodovanie a určovanie priorít, 

porovnávanie podmienok životného prostredia medzi rôznymi oblasťami, sledovanie stupňa 

dosiahnutia stanovených štandardov alebo pre informovanie verejnosti.

Vzorový indikátor vzťahu cestovného ruchu a životného prostredia by mal mať 

nasledovné vlastnosti [3]:

1. je ľahko určiteľný a merateľný

2. je funkčne dôležitý v ekosystéme

3. má vysokú hypotetickú hodnotu (kultúrnu, socio-politickú alebo ekonomickú)

4. je relatívne stály

5. má len mierne technologické požiadavky

6. je citlivý na príslušný tlak/stres

7. má mechanizmus, ktorého odpoveď by mala byť zrozumiteľná

8. má rýchlu odozvu

9. je čo najjednoznačnejší.

Environmentálnym indikátorom v súvislosti s cestovným ruchom sa venovalo pomerne

málo autorov. Jedným z nich je Hughes [4], ktorý ako príklad existujúcich indikátorov uvádza 

správu pracovnej skupiny WTO z roku 1993 s názvom Medzinárodná pracovná skupina pre 

indikátory trvalo udržateľného cestovného ruchu. V nej boli indikátory rozdelené do troch 

skupín: spoločné ukazovatele, indikátory na národnej úrovni a miestne špecifické indikátory.

Pre tieto indikátory navrhuje pracovná skupina detailný spôsob, akým by boli údaje 

získavané a znova tieto spôsoby rozdeľuje do troch skupín priraďujúc každej vyššie 

spomenutej úrovni jednu skupinu indikátorov:

1. súhrnné alebo aj „ideálne“ indikátory – monitorovali by kľúčové kvalitatívne 

a kvantitatívne premenné, vykonávali by merania na určenie kapacity únosnosti pre 
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reprezentatívne typy ekosystémov, citlivosť jednotlivých častí prírodného a kultúrneho 

prostredia na rôzne stupne využitia, sledovali by úrovne vzniku znečistenia v závislosti od 

priemyselného odvetvia, ďalej stratu druhov, biodiverzitu, odolnosť ekosystémov ako 

i niektoré kľúčové bio-indikátory. Pracovná skupina si však bola vedomá nemožnosti 

uplatnenia tohto komplexného zberu údajov v praxi preto vytvorila praktickejšiu – druhú 

kategóriu.

2. „kandidáti“ alebo strednodobé indikátory – pokrývajú tie najdôležitejšie témy na národnej 

alebo regionálnej úrovni, ktoré by mali riadiace subjekty poznať, aby ich rozhodnutia viedli 

k trvalej udržateľnosti. Táto skupina je rozdelená ešte na dve podskupiny, na národnú 

a lokálnu úroveň. Spadajú sem indikátory ako rozloha chránených území (% z rozlohy 

štátu), ohrozené druhy (územie pod tlakom), spotreba kľúčových zdrojov (voda, energia, 

palivá), environmentálne štandardy (% domácností a hotelov pripojených na vodovod a 

kanalizáciu) a iné. 

3. „minimálne“ alebo základné indikátory – kde štúdia neuviedla žiadne ďalšie podrobnosti 

o povahe týchto indikátorov.

Z vyššie uvedeného je možné vyvodiť záver, že vytváranie zoznamu týchto 

indikátorov sa pravdepodobne vymklo kontrole, keďže zo zoznamu 73 indikátorov je väčšina 

povahy „čo je (teoreticky) použiteľné“ a nie „čo je potrebné“, takisto nebola odskúšaná 

dostupnosť dát v praxi.

Európska environmentálna agentúra (EEA) sa systematickému hodnoteniu indikátorov 

v oblasti cestovného ruchu venuje už viac rokov, konkrétne sleduje štyri indikátory [5]: 

1. výdaje domácností na cestovný ruch a rekreáciu,

2. ekoznačky v cestovnom ruchu,

3. turistická intenzita,

4. turistické cestovanie podľa spôsobu dopravy.

EUROSTAT, čo sa týka cestovného ruchu, sleduje za jednotlivé európske štáty

každoročne 5 indikátorov, ktoré sú publikované v ročenke Europe in figures [6]. Sú to 

konkrétne:

1. hotely,

2. ostatné zariadenia spoločného ubytovania,

3. počet lôžok v hoteloch a podobných zariadeniach,

4. počet nocí strávených v hoteloch a podobných zariadeniach,

5. počet turistov.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1376



OECD sa takisto venuje sledovaniu indikátorov spojených s cestovným ruchom. 

V každoročnom hodnotení environmentálnych indikátorov [7, 8] v časti sektorových 

indikátorov sa pod indikátormi hodnotiacimi udržateľnú spotrebu domácností objavujú tri 

priamo sa týkajúce cestovného ruchu, štvrtý indikátor týkajúci sa rekreácie sa sleduje v časti 

Krajina a biodivezita:

1. trendy v medzinárodnom cestovnom ruchu: príjmy z medzinárodného turizmu

2. výdavky domácností na rekreáciu

3. voľnočasové cestovanie (leisure travel) 

4. využitie krajiny pre rekreáciu.

Z ostatných sledovaných environmentálnych indikátorov OECD (ako napríklad 

spotreba energie podľa sektoru hospodárstva, spôsob prepravy cestujúcich, produkcia 

odpadov, populácia vystavená hluku z rôznych zdrojov, charakter využitia zeme) sú takisto 

mnohé relevantné k problematike vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie, avšak nie sú 

cielene sledované a vyhodnocované za účelom stanovenia dopadu aktivít spojených 

s cestovným ruchom na životné prostredie.

Z výsledkov výskumu realizovaného v rámci projektu vyplýva, že uvedené sledované 

indikátory (EEA, OECD, EUROSTAT) sú málo použiteľné pre hodnotenie vplyvu cestovného 

ruchu na životné prostredie a kľúčovým problémom je ich dostupnosť na lokálnych 

úrovniach, resp. na úrovni jednotlivých ubytovacích či rekreačných zariadení.

V Slovenskej republike bola navrhnutím súboru indikátorov na sledovanie dopadu 

odvetvia cestovného ruchu na životné prostredie na národnej úrovni Európskou úniou 

poverená Slovenská agentúra životného prostredia. Mgr. Ľubomír Gajdoš z prešovskej 

pobočky SAŽP vypracoval v roku 2006 k tejto problematike publikáciu, kde navrhol tabuľku 

indikátorov, ktorá by odrážala spomínaný vplyv. Problémom však podľa Gajdoša [in verb] je, 

že nie je možné na národnej úrovni zabezpečiť sledovanie uvedených indikátorov ani 

kapacitne, ani inštitucionálne. K podobným záverom ohľadom množstva merateľných 

indikátorov vplyvu cestovného ruchu na životné prostredie dospela podľa Gajdoša [in verb] aj 

EEA. Všetky ním navrhnuté indikátory sú stanovené pre územia národných parkov, ktoré ako 

uvádza [1], sú prírodne najhodnotnejšími a najcennejšími územiami Slovenska, a teda aj 

najnavštevovanejšími. Štruktúra týchto indikátorov je založená na modeli D-P-S-I-R, ktorý 

predstavuje základný metodologický nástroj integrovaného posudzovania životného prostredia 

(Integrated Environmental Assessment – IEA). V rámci jednotlivých článkov D-P-S-I-R 

reťazca sa nachádzajú indikátory charakterizujúce: D (drivnig force) = hnacie sily, P 
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(pressure) = tlak, S (state) = stav životného prostredia, I (impact) = dôsledok, R (response) = 

odozvu.

Na základe indikátorov vytvorených Gajdošom [1], s ohľadom na stav výskumu tejto 

problematiky v iných krajinách EÚ ako i nadnárodných organizáciách a s prihliadnutím na 

možnosti získavania údajov z rôznych údajových databáz na Slovensku bola zostavená 

spomínaná tabuľka obsahujúca 59 indikátorov rozdelených do dvoch hlavných skupín a 

desiatich podskupín, s použitím ktorých sa mala otestovať možnosť praktického hodnotenia 

vplyvov cestovného ruchu na životné prostredie. 

Počas riešenia projektu, konkrétne pri získavaní údajov nevyhnutných pre štatistické 

spracovanie a následné testovanie zvolenej metodiky sa však objavil vážny problém. Potrebné 

dáta buď neexistovali (Štatistický úrad Slovenskej republiky robí podrobný zber údajov len od 

roku 1994), nikto ich nezbiera (ako napríklad v prípade údajov o návštevnosti Národného 

parku Nízke Tatry), prípadne poskytnutie dát bolo odmietnuté (napr. údaje o návštevnosti 

lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry ako i ubytovacích zariadení, ktoré tejto spoločnosti 

patria). Ďalším problémom bolo, že ak aj dáta existovali, málokedy sa dali identifikovať 

v súlade s turistickou sezónou. Výsledkom bola teda nekompletná matica dát, na príklade 

ktorej nebolo možné aplikovať zvolenú metódu faktorovej analýzy, ktorá predpokladá časové 

rady.

Pristúpilo sa teda k alternatívnemu riešeniu a získané dáta boli zhodnotené troma 

inými štatistickými metódami. Jednalo sa konkrétne o klastrovú analýzu (cluster analysis), 

analýzu hlavných komponentov (principal component analysis) a korelačnú analýzu 

(correlation analysis). Prvé dve spomenuté analýzy boli spracované v programe Statgraphics 

5.1 a posledná v programe JMP 6.0. Získané výsledky zo štatistických analýz sa však dali 

použiť len na podporu výsledkov zo spracovania digitálnej ortofotomapy. Ukázali závislosť, 

resp. súvislosť medzi hustotou a intenzitou cestovného ruchu a počtom lôžok (resp. 

ubytovacích zariadení) a bolo možné vyvodiť súvislosti medzi priaznivým počasím v zimnom 

období (výška snehovej pokrývky a patričná teplota vzduchu) s rozlohou trávnatých porastov 

a so spotrebou vody, z čoho sa dá nepriamo usudzovať – keďže údaje o návštevnosti neboli 

kompletné, že sa jedná o zvýšený počet turistov, resp. o ich dlhší pobyt v lyžiarskom 

stredisku, čo následne podmieňuje deštrukciu vegetačného krytu. 
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Záver

V závere možno konštatovať, že stav teoretického výskumu indikátorov hodnotiacich 

vplyv cestovného ruchu na životné prostredie je uspokojivý. Kľúčovým problémom však je, 

že v praktickej rovine sa navrhnuté indikátory častokrát nedajú použiť. Údaje z rôznych 

nadnárodných a národných databáz sú použiteľné pre výskum národný, resp. regionálny, nie 

však lokálny. I na regionálnej a vyššej úrovni však chýbajú dáta a ich zber zatiaľ nie je možné 

zabezpečiť ani kapacitne ani inštitucionálne. Uvedené fakty však neznižujú potrebu vyvíjania 

ďalšieho úsilia v tvorbe prakticky využiteľných indikátorov na sledovanie a hodnotenie 

vplyvu odvetvia cestovného ruchu a rozvoja rekreačných činností na životné prostredie 

a krajinu. Otázkou ostáva, do akej miery sa môžeme spoľahnúť na čerpanie potenciálu pre 

rozvoj cestovného ruchu bez jeho negatívnych vplyvov? Cestovný ruchu je do istej miery 

imúnny voči sezónnym výkyvom kurzu meny, voči politickým zmenám i voči krátkodobým 

trendom, ale nie je imúnny voči ekologickým problémom a degradácii životného prostredia, 

keďže to predstavuje zdroj a potenciál, z ktorého čerpá.
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Úvod a cíle práce

Sinice neboli cyanobakterie jsou kosmopolitně rozšířené organismy všeobecně známé

díky své schopnosti vytvářet tzv. vodní květ. Ten je důsledkem jevu zvaného eutrofizace 

neboli obohacování vod o živiny, který způsobuje masivní růst sinic a řas. Vodní květ je 

celosvětovým problémem pro svou schopnost znesnadňovat využití vodních nádrží. Mimo to

má také schopnost negativně ovlivňovat ostatní vodní organismy a celý ekosystém narušením 

kyslíkového režimu nádrže, tvorbou bariéry pro sluneční záření, ovlivněním druhové skladby 

organismů v nádrži a produkcí sinicových toxinů neboli cyanotoxinů. Ty jsou známy svými 

hepatotoxickými, neurotoxickými a iritujícími účinky na ostatní organismy.

Negativní vlivy sinic a jejich toxinů byly pozorovány v mnoha studiích s vodními 

organismy. Z vodních obratlovců to byly především ryby a modeloví savci,

ojediněle modeloví ptáci. Tyto studie ukázaly, že sinice a jejich toxiny mají prokazatelně 

schopnost negativně ovlivňovat vodní obratlovce a po dlouhodobém působení vyvolávají

změny biochemických, hematologických, fyziologických a morfologických parametrů [1-5] .

Studie, jejíž součástí je i má práce, se zaměřuje na negativní vliv sinic na vodní ptáky.

Masivní rozvoj sinic je totiž často spojován s jejich hromadnými úhyny. Ty byly 

zaznamenány u nádrží s rozvinutým vodním květem v nejrůznějších částech světa, jako např. 

u plameňáků (Phoenicopterus minor) v Keni a Tanzánii, kachen (Anas poecilorhyncha)

v Japonsku či dalších ptáků v Belgii, Dánsku nebo Kanadě [6-9].

Experimentálních studií, jež by se zabývaly negativním vlivem sinic na vodní ptáky

není příliš mnoho. Patří k nim např. studie s izolovanými kuřecími enterocyty, které byly 

vystaveny toxinům sinic a u nichž byly zaznamenány deformace a nekrózy buněk [10]. Dále 

pak studie s modelovými ptáky – křepelkou japonskou (Coturnix japonica), u kterých bylo po 
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intraperitoneální expozici cyanotoxiny zaznamenáno zvětšení sleziny [11]. Další studie 

s křepelkou již sledovala subletální změny po dlouhodobější expozici biomasou sinic a to

v pitné vodě. Byly zde zaznamenány změny biochemických, hematologických a 

histologických parametrů [5].

Experiment, jehož součástí je má práce, navazuje na tuto studii s křepelkou japonskou. 

Kromě dlouhodobého působení sinic se však zaměřuje také na současný vliv jiných stresorů 

prostředí. Neboť v přirozeném ekosystému na organismy nikdy nepůsobí pouze jeden stresor, 

ale vždy více faktorů, jež se mohou vzájemně ovlivňovat a přispívat tak k vyšší toxicitě. Proto 

tento typ studie lépe modeluje situaci v přírodním prostředí.

Tato část studie se konkrétně zabývá hodnocením ovlivnění biochemických parametrů 

oxidativního stresu. Oxidativním stresem jsou nazývány škodlivé účinky tzv. ROS

(reaktivních kyslíkových radikálů), jež jsou redukčními produkty molekulárního kyslíku a 

jejichž škodlivé účinky spočívají ve schopnosti reagovat s důležitými makromolekulami 

buňky, což může vést k dalším negativním efektům na organismus. ROS vznikají v buňkách 

přirozeně a jejich množství je regulováno antioxidačním systémem, jehož součástí jsou 

antioxidační enzymy - superoxid dismutáza (SOD), kataláza (CAT), glutathion peroxidáza 

(GPx) a glutathion reduktáza (GR) a neenzymatické látky, mezi něž patří glutathion (GSH)

[12].

Oxidativní stres se v tkáních organismu projeví nárůstem aktivit těchto antioxidačních 

enzymů a hladin látek neenzymatické ochrany, neboť nastává ve chvíli, kdy prooxidativní síla 

převáží antioxidativní ochranu. V předchozích studiích bylo zjištěno, že sinice mají 

prokazatelně schopnost způsobovat oxidativní stres u organismů, jež jim byly vystaveny.

Cílem této studie je tedy zjistit, zda sinice v koexpozici s jinými stresory prostředí 

mají schopnost po dlouhodobé expozici negativně ovlivňovat vodní ptáky. A to konkrétně na 

úrovni subletálních biochemických změn v organismu.

Materiál a metody

Studie negativního působení sinic na vodní ptáky byla provedena s křepelkou 

japonskou (Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849), která sice není vodní pták, je to 

však ptačí modelový organismus, pro něhož existují standardizované testy. Křepelky byly 

testovány v chronickém 30denním OECD testu toxicity ve spolupráci RECETOX 

s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno.

Jako modely stresorů prostředí byla použita biomasa sinic, olověné broky a vakcína 

AVIPEST. Biomasa sinic obsahovala cyanotoxiny (microcystiny) a byla podávaná v pitné 
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vodě. Olovo bylo podáno ve formě 6 broků orálně na počátku testu. Olověné broky byly

použity z důvodu jejich častého požití vodními ptáky v oblastech s rozšířeným lovem.

Vakcína AVIPEST proti pseudomoru drůbeže osahující Paramyxovirus pseudopestis avium

byla podána na počátku expozice a měla simulovat napadení ptáků patogenními 

mikroorganismy. Stresory byly kombinovány do jednotlivých variant expozic (viz.tabulka 1) 

s 5 jedinci křepelek ve skupině.

Tab.1: Označení a charakteristika jednotlivých variant.

Označení Expozice Dávkování
K Kontrola Kontrolní voda 10 ml vody/den
E4 Sinicová biomasa 10 ml biomasy/den
Pb Olovo 6 olověných broků na začátku expozice

+ 10 ml vody/den
Vakcína Vakcína Vakcína 

+ 10 ml vody/den
E4 + Pb Sinicová biomasa + 

olovo
6 olověných broků na začátku expozice
+ 10 ml biomasy/den

E4 + vakcína Sinicová biomasa +
vakcína

Vakcína 
+ 10 ml biomasy/den

E4 + Pb + vakcína Sinicová biomasa + 
olovo + vakcína

6 olověných broků na začátku expozice
+ vakcína + 10 ml biomasy/den

Negativní vliv jednotlivých stresorů byl hodnocen z hlediska vlivu na biochemické 

parametry. Jednalo se o parametry oxidativního stresu, a to konkrétně o hladinu redukovaného 

glutathionu GSH, enzymatickou aktivitu glutathion-S-transferázy GST, glutathion peroxidázy 

GPx, glutathion reduktázy GR a lipidní peroxidaci LPO.

Biochemické parametry oxidativního stresu byly sledovány v jaterní a srdeční tkáni 

metodami založenými na biochemických reakcích příslušné látky či enzymu stanovovaných 

spektrofotometricky.

Data z experimentu byla zpracována pomocí programu Statistica 8. Výsledky 

jednotlivých skupin byly porovnávány analýzou rozptylu jednoduchého třídění (ANOVA) a 

post-hoc analýzou LSD testem. Homogenita rozptylů byla hodnocena pomocí Levenova testu. 

V případě nehomogeních rozptylů byl použit neparametrický Kruskall-Wallisuv test a test 

mnohonásobného porovnávání skupin. Statisticky významné rozdíly (na hladině významnosti 

0,05) mezi jednotlivými skupinami jsou v následujících grafech označeny hvězdičkami.
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Výsledky 

Enzymatická i neenzymatická část antioxidačního systému testovaných křepelek byla 

expozicí danými stresory ovlivněna a to především po spolupůsobení více faktorů najednou. 

Hladina glutathionu (GSH) se významně zvýšila v jaterní tkáni po koexpozici biomasy 

sinic s olovem či vakcínou a to i přestože po působení samotných stresorů nebyl efekt 

zaznamenán. V srdeční tkáni došlo k nárůstu hladin také po podání olova či působení 

samotnou biomasou sinic (viz. Obr. 1).
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Obr.1: Grafy hladin redukovaného glutathionu v játrech a srdci ( * - označuje významný rozdíl oproti kontrole,
zkratky popisků viz Tab.1)

U antioxidačních enzymů byly zaznamenány především nárůsty aktivit. V jaterní tkáni 

byl zaznamenán nárůst aktivity glutathion-S-transferázy a glutathion peroxidázy oproti 

kontrolní skupině po expozici sinicovou biomasou v kombinaci s vakcínou a olovem. 

V srdeční tkáni byly zaznamenány nárůsty aktivit glutathion-S-transferázy, glutathion 

reduktázy a glutathion peroxidázy a to po působení více stresorů najednou. Aktivita GST zde 

signifikantně stoupla u vakcinovaných křepelek vystavených koexpozicím olova a biomasy 

sinic. Zvýšení aktivity GPx vyvolalo olovo a sinicová biomasa v koexpozicích a také samotná 

vakcinace křepelek. Na glutathion reduktázu pak měla vliv samotná biomasa sinic i její 

koexpozice.
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Mimo antioxidačního systému byl pozorován také jeden z důsledků oxidativního 

stresu – lipidní peroxidace (LPO). Její nárůst byl zaznamenán především v játrech ptáků jimž 

byla podávána biomasa sinic v kombinaci s dalšími stresory. V srdci byl pak zaznamenán 

menší nárůst LPO a to u koexpozic sinicové biomasy a u olova s vakcínou oproti vlivu 

samotné biomasy sinic.

Diskuze

Výsledky stanovení potvrdily předpoklady o výraznějším vlivu koexpozic více 

stresorů na stanovované parametry a byly v souladu se závěry dřívějších studií vlivu sinic na 

vodní živočichy. Změny biochemických parametrů po expozici sinicemi či jejich toxiny byly 

sledovány ve studiích s vodními obratlovci a také ve studii s křepelkou japonskou, na níž 

tento experiment navazoval. Nárůst hladiny glutathionu byl stejně jako v současné studii 

zaznamenán v experimentech s rybami [1,2] a modelovými ptáky a savci [4,5]. 

Také zvýšení aktivity antioxidačních enzymů bylo zaznamenáno v předchozích 

studiích a to konkrétmě u ryb [2,3,13] a jater a srdce křepelky japonské vystavené sinicové 

biomase v pitné vodě [5].

Významný nárůst lipidní peroxidace byl pozorován ve studiích s rybami [1,3] či opět 

v předchozím experimentu s křepelkou japonskou a ve studiích s modelovými savci [4,5].

Závěr

Z naměřených výsledků lze vyvodit schopnost biomasy sinic negativně ovlivňovat 

vodní ptáky na úrovni subletálních změn biochemických parametrů. A to především po 

koexpozici sinic s jinými stresory prostředí, jako je působení olova či patogenních 

mikroorganismů.
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Vplyv modifikovaných hlinitokremičitanov na rast rias Chlorella vulgaris

Stanislava Pavlíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav, Mlynská 

dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; stankamori@yahoo.com

Úvod 

Chlórfenoly emitované antropogénnou cestou majú vďaka svojim vlastnostiam 

negatívny vplyv na životné prostredie. Najčastejšie sa používali v mnohých priemyselných 

procesoch ako syntetické intermediáty alebo ako surové materiály vo výrobe pesticídov 

(herbicídov a insekticídov), fungicídov, farmaceutík a farbív. Vzhľadom k ich veľkému 

rozšíreniu v prostredí, ich perzistencii, bioakumulácii a toxicite na živé organizmy je 

v dnešnej dobe celosvetovo venovaná pozornosť možnostiam odstraňovania týchto látok 

a dekontaminácii zasiahnutých plôch a vôd. Medzi perspektívne metódy rozkladu 

chlórfenolov patrí fotokatalýza napr. využitím zeolitov [1].

Cieľom tejto práce je zistiť, akým spôsobom ovplyvňujú chemicky modifikované 

prírodné zeolity rast rias Chlorella vulgaris v prítomnosti 4-chlórfenolu.

Materiál a metódy

Použité chemikálie: 4-chlórfenol (4-CP) p.a., tiofén, pyrol, chlorofilín, metylénová 

modrá a FeCl3.6H2O p.a. boli od firmy Lachema, 2,2,6,6-tetrametylpiperidín (TEMP) bol od 

firmy Aldrich

V tejto práci som použila prírodný zeolit (vulkanický tuff) z ložiska v Nižnom 

Hrabovci, ktorého mineralogické zloženie bolo: klinoptilolit (60 wt. %), vulkanické sklo (10 

%), živec (20 %), α-kremeň a kristobalit (10 %) [2, 3]. Podľa Šeršeň a spol.(1996) [4] som 

pripravila 4 formy modifikácii prírodného zeolitu: i/ Fe3+ dopovaný zeolit s oligomérmi 

pyrolu; ii/ Fe3+ dopovaný zeolit s oligomérmi tiofénu; iii/ Fe3+ dopovaný zeolit 

s chlorofylínom a iiii/ Fe3+ dopovaný zeolit s metylénovou modrou.

Rast rias Chlorella vulgaris som pozorovala podľa Kráľová a spol. (1998) [5] t.j. 

vyhodnotením obsahu chlorofylu vo vypestovaných riasach. Pre každú testovanú koncentráciu 

som vykonala tri paralelné merania. Inhibičnú aktivitu študovaných komplexov som 
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vyjadrovala pomocou polovičnej inhibičnej koncentrácie (IC50), čiže koncentrácie, pri ktorej 

sa obsah chlorofylu zníži o 50% vzhľadom na kontrolnú vzorku. 

Štúdium degradácie 4-CP prebiehalo ožarovaním viditeľným svetlom (12 W/m2) z 

neonových trubíc (TLD 36W/33 Philips), absorpčné spektrá boli merané spektrofotometrom 

Hewlett-Packard 8254.

Vznik singletového kyslíka bol monitorovaný nepriamo pomocou EPR, svetlom 

generovaný singletový kyslík oxidoval TEMP na radikál 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxid 

(TEMPO), ktorý bol zaznamenaný pomocu EPR (ERS230, ZWG-Berlin).

Výsledky a diskusia

Dopácia prírodného zeolitu Fe3+ iónmi sa prejavila zmenou farby pôvodne 

šedozeleného zeolitu na oranžovú farbu. Inkorporácia tiofénu a pyrolu do Fe-dopovaného 

zeolitu spôsobila jeho sčernenie. Toto stmavnutie pôvodne oranžového zeolitu je spôsobené 

tvorbou polaronov oligomérov pyrolu resp. tiofénu v dutinách a na povrchu zeolitu [6]. 

Caspar a spol. (1991) [6] zistili, že v Fe3+ resp Cu2+ dopovanom syntetickom zeolite ZSM-5 

po absorpcii tiofénu dochádza k tvorbe jeho oligomérov (hlavne tertiofénu a quatertiofénu 

s absopčným pásom pri 350 nm), ktoré po interakcii s Fe3+ iónmi podliehajú oxidácii a teda 

k tvorbe polaronov s absorpčným pásom pri 430 nm. Tvorba polaronov oligomérov tiofénu 

bola potvrdená aj EPR spektroskopiou, keď bol pozorovaný signál v oblasti voľných 

radikálov s g = 2,0028 [6]. Za tým účelom boli zaznamenané EPR spektrá Fe-dopovaného 

prírodného zeolitu s inkorporovaným pyrolom resp. tiofénom (Obr.1 a 2):
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Obr.1: EPR spektrum Fe dopovaného prírodného 
zeolitu s inkorporovaným pyrolom

Obr.2: EPR spektrum Fe dopovaného prírodného 
zeolitu s inkorporovaným tiofénom
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Z literatúry je známe, že vhodne dopované syntetické zeolity inhibovali rast rôznych 

mikroorganizmov [7, 8 ,9]. Preto aj tieto modifikované prírodné zeolity boli testované na rast 

sladkovodých rias Chlorella vulgaris. Spektrofotometricky som zistila, že všetky vzorky 

prírodného zeolitu, ktoré boli dopované Fe3+ a chlorofylínom, tiofénom alebo pyrolom 

potláčali rast rias. Najúčinnejším ihibítorom rastu rias bol Fe3+-zeolit dopovaný tiofénom > 

pyrolom > metylénovou modrou > chlorofylínom, zatiaľ čo prírodný zeolit ani pri návažke 

100 mg neinhiboval rast rias. Kvôli prehľadnosti ich inhibičnej účinnosti uvádzam ich IC50

hodnoty v tabuľke 1.

Tab.1: Inhibícia rastu rias v prítomnosti rôzne modifikovaných prírodných zeolitov.

Vzorka Prírodný zeolit Fe-zeolit s

met. modrou

Fe-zeolit s

chlorofylínom

Fe-zeolit s

tiofénom

Fe-zeolit s

pyrolom

IC50 v mg neúčinný do 100 mg 91,32 163,2 41,9 46,7

Z literatúry [9] je známe, že 4-CP inhibuje rast rias Chlorella vulgaris. V tej istej práci 

bolo zistené, že syntetický zeolit ZSM-5 dopovaný Fe3+ a tiofénom znižoval jeho inhibičný 

účinok. Preto som aj ja  urobila pokus, aký vplyv budú mať naše pripravené modifikované 

prírodné zeolity na inhibičný účinok 4-CP pri raste rias, a tak som do riasovej suspenzie  

pridali také množstvo zeolitu, ktoré len veľmi málo inhibovalo rast rias. Na Obr.5 je 

prezentovaný typický účinok modifikovaných prírodných zeolitov (konkrétne, zeolitu 

dopovaného Fe3+ a pyrolom) na rast rias v prítomnosti 4-CP.

y = -1,1027x + 100
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Obr.5: Závislosť rastu rias od koncentrácie 4-chlórfenolu v prítomnosti 20 mg prírodného zeolitu dopovaného 
Fe3+ a pyrolom. Na osi x je pridané množstvo (µl) 0,1 mol.dm-3 roztoku 4-chlórfenolu.
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Zo závislosti rastu rias na koncentrácii 4-CP v prítomnosti modifikovaných zeolitov možno 

vypočítať hodnoty IC50, ktoré charakterizujú veľkosť inhibície rastu. Tieto hodnoty sú 

prezentované. v tabuľke 2. 

Tab.2: Inhibícia rastu rias (vyjadrená hodnotami IC50) spôsobená 4-CP v prítomnosti modifikovaných zeolitov.

Vzorka Bez zeolitu Fe-zeolit s

met. modrou

Fe-zeolit s

chlorofylínom

Fe-zeolit s

tiofénom

Fe-zeolit s

pyrolom

IC50 [mol dm-3] 2,49 10-4 2,82 10-4 2,99 10-4 3,49 10-4 3,78 10-4

Z tabuľky 2 je evidentné, že inhibícia rastu rias spôsobená 4-CP je znížená účinkom 

všetkých pripravených modifikovaných zeolitov. Tento pokles inhibičného účinku na rast rias 

je spôsobený tým, že študované zeolity na svetle rozkladajú 4-CP, čo sa mi podarilo dokázať 

pomocou UV-VIS spektroskopie. 

Degradáciu 4-CP účinkom viditeľného svetla za katalytického účinku pripravených

modifikovaných zeolitov som sledovala pomocou absorpčnej spektroskopie (4-CP má dva 

absorpčné pasy v UV oblasti 226 and 280 nm). Obr.3 dokumentuje túto degradáciu. Na tomto 

obrázku je vidieť, že účinkom viditeľného svetla dochádza k degradácii 4-CP v prítomnosti 

modifikovaného prírodného zeolitu, pričom účinnosť rozkladu bola v poradí Fe-zeolit 

dopovaný pyrolom > tiofénom > metylénovou modrou > chlorofylínom a najmenej prírodným 

zeolitom.
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Obr.3: Absorpčné spektrá 4-chlórfenolu (10-4 mol dm-3 vo vodnom roztoku) bez (1) a v prítomnosti 100 mg Fe-
zeolit: + pyrol (2), + tiofén (3), + chlorofylín (4), + metylénová modrá (5) po 168 hodinách ožarovania 
viditeľným svetlom (12 W/m2). 
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Na základe našej predchádzajúcej práce [4] predpokladáme, že spúšťacím

mechanizmom rozkladu 4-chlórfenolu je tvorba singletového kyslíka (1O2) účinkom svetla 

pomococou modifikovaných zeolitov. V prípade, že naše zeolity sú  schopné generovať 1O2, 

ten reaguje s TEMP za vzniku 2,2,6,6-tetrametylpipridín-N-oxidu (TEMPO), ktorý je 

pomerne stabilný voľný radikál [4], takže sa dá ľahko registrovať pomocou EPR. Na Obr.6 je 

dokumentovaný typické EPR spektrum charakteristické pre TEMPO, ktoré bolo zaznamenané 

po 20 minútovom ožarovaní viditeľným svetlom vyššie spomínaných suspenzií.
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Obr.6: EPR spektrum TEMPO, ktorý vznikol v chloroformovom roztoku TEMP (10-4 mol dm-3) v prítomnosti 
prírodného zeolitu dopovaného Fe3+ a tiofénom.

Na základe posledného pokusu predpokladáme, že tak inhibičný účinok ako aj 

degradácia 4-CP pomocou študovaných modifikovaných zeolitov je spôsobená tvorbou 1O2, 

ktorý je veľmi reaktívny, takže môže reagovať buď s molekulovým kyslíkom, za vzniku 

hydroxylových alebo superoxidových aniónových radikálov (ROS), alebo priamo so 4-CP

a tak spôsobovať jeho rozklad. Rovnako singletový kyslík prípadne vyššie zmienené ROS-y 

môžu po interakcii s riasami inhibovať ich rast. Súčasný vplyv 4-CP a zeolitov dopovaných 

železom a pyrolom, tiofénom, chlorofylínom alebo metylénovou modrou mal slabší inhibičný 

efekt na rast rias ako samotný 4-CP. Je to spôsobené tým, že tieto zeolity počas svetelnej 

periódy rozkladajú časť 4-CP a tým jeho inhibičný účinok znižujú. Eliminácia inhibičného 

účinku 4-CP modifikovanými zeolitmi bola v poradí Fe3+-zeolity dopované pyrolom > 

tiofénom > chlorofylínom > metylénovou modrou.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1390



Záver

Všetky 4 druhy vyššie zmienených zeolitov boli schopné degradácie 4-CP vo vodnom 

prostredí účinkom viditeľného svetla a všetky 4 druhy pripravených modifikovaných zeolitov 

potláčali rast rias Chlorella vulgaris. Fe3+ dopované zeolity s oligomérmi pyrolu alebo tiofénu 

alebo s farbivami (chlorofylín alebo metylénová modrá) znižovali toxicitu 4-CP na rast rias 

Chlorella vulgaris.

Predpokladáme, že mechanizmus účinku študovaných modifikovaných zeolitov 

prebieha tvorbou singeletového kyslíka účinkom viditeľného svetla. Táto metóda rozkladu 4-

CP má niekoľko výhod, a to, že využíva prírodný zeolit, teda znižuje náklady na jeho výrobu a 

rozklad 4-CP prebieha účinkom viditeľného svetla, teda dá sa využiť denné svetlo, čím sa 

znižujú náklady na zdroje UV svetla, ktoré sa doteraz využívalo pri rozklade 4-CP.
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Úvod a formulácia cieľa

Meď je esenciálny redox-aktívny prechodný kov, ktorý participuje v mnohých 

biochemických a fyziologických procesoch prebiehajúcich v rastlinách, nakoľko v 

podmienkach in vivo existuje vo viacerých oxidačných stavoch. Vo fyziologických 

podmienkach sa nachádza vo forme Cu+, resp. Cu2+. Meď sa zúčastňuje na fotosyntetickom 

transporte elektrónov, mitochondriálnej respirácii a je tiež súčasťou mnohých enzýmov. 

Redoxná zmena medzi Cu2+ a Cu+ môže katalyzovať vznik vysoko toxických  hydroxylových 

radikálov s následným poškodením DNA, lipidov, proteínov a iných biomolekúl [7, 11]. Meď 

je teda pre rastliny nevyhnutná ako esenciálna živina, jej nadbytok však môže spôsobiť 

metabolické poruchy a inhibíciu rastu u väčšiny rastlinných druhov. Vysoké koncentrácie 

medi sú mimoriadne toxické a môžu spôsobovať symptómy ako je chloróza, nekróza, 

zakrpatený rast a inhibícia rastu koreňa [2, 7]. Toxický účinok na bunkovej úrovni je 

spôsobený i) väzbou Cu na sulfanylové skupiny proteínov s následnou inhibíciu aktivity 

enzýmov a funkcie proteínov, ii) indukciou nedostatku iných esenciálnych prvkov, iii) 

poškodením bunkových transportných procesov a iiii)oxidačným poškodením [11].  Pri štúdiu 

mechanizmu účinku Cu na fotosyntetický transport elektrónov sa zistilo sa, že vyššie 

koncentrácie Cu vo väčšej miere poškodzujú fotosystém II ako fotosystém I [1, 7, 11].  

Testy toxických účinkov kontaminantov na rastlinách, ktoré zahrňujú klíčenie, rast 

koreňa, ako aj rastové testy s využitím klíčencov, sú jednoduché, rýchle, spoľahlivé 

a reprodukovateľné metódy, ktoré možno použiť pri štúdiu fytotoxicity kovov. V záujme 

možnosti porovnávať fytotoxické účinky rôznych kontaminantov (včítane kovov) smernice 

OECD odporúčajú modelové rastlinné druhy, ktoré sú vhodné pre testy fytotoxicity. Medzi 

týmito rastlinnými druhmi sú napr. Brassica napus L., Sinapis alba L. a Lepidium sativum L., 

ako aj Zea mays L., čiže rastliny, ktoré na metabolizmus CO2 využívajú dráhu uhlíka C3 a C4.

Cieľom práce bolo porovnať fytotoxický účinok iónov Cu2+ na rast koreňov na 3 

druhy C3 rastlín (horčica biela, žerucha siata a repka olejka) ako aj C4 rastlinu – kukuricu, a na 
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modelovej suspenzii chloroplastov špenátu stanoviť hodnotu IC50 vzťahujúcu sa k inhibícii 

prenosu elektrónov vo fotosyntetickom reťazci a miesta účinku Cu2+ iónov vo fotosystéme 

(PS) II.

Materiál a metódy

CuSO4.5H2O, p.a. dodala Lachema, Brno, semená kukurice (suchovzdorný 

dvojlíniový hybrid QUINTAL, FAO 420) dodal SEMPOL Holding a.s. Trnava., semená 

repky olejky, cv. Atlantic, Californium a Oponent dodal VÚRV Pieštany, semená žeruchy a 

horčice boli zakúpené v štandardnom semenárskom obchode.

Test fytotoxicity. Na testy fytotoxicity CuSO4 sa použili tri modelové rastliny, a to 

žerucha siata (Lepidium sativum L.), horčica biela (Sinapis  alba L.) a repka olejka (Brassica 

napus L.). V prípade B. napus sa testovali 3 kultivary, a to Atlantic, Californium a Oponent. 

Semená rastlín (60 ks) sa umiestnili na Petriho misky s priemerom 14 cm, na dne ktorých bol 

položený filtračný papier navlhčený destilovanou vodou (kontrola) alebo roztokom CuSO4

(10 cm-3). Po 72-hodinovej expozícii v tme pri teplote    23 oC sa zmerala dĺžka koreňov

a výsledky sa štatisticky  vyhodnotili. 

Semená kukurice (Zea mays L.), cv. Quintal (FAO 420) klíčili na filtračnom papier 

navlhčenom destilovanou vodou 72 hod. pri laboratórnej teplote (23 oC). Potom sa klíčence 

(15 kusov) premiestnili do 250 cm3 hydropóniového roztoku. Ako hydropóniový roztok sa

použil Knopov roztok, ku ktorému sa pridávali odstupňované množstvá vodného roztoku 

CuSO4 (0,5 – 100 μmol dm-3). Rastliny sa potom umiestnila do kultivačného boxu 

(fotoperióda 16 hod. svetlo/8 hod. tma) a po 7 dňoch kultivácie sa stanovila dĺžka koreňov 

rastlín a výsledky sa štatisticky  vyhodnotili. 

Štúdium inhibície fotosyntetického prenosu elektrónov. Vplyv CuSO4 na 

fotosyntetický transport elektrónov v chloroplastoch špenátu (Spinacia oleracea L.) sa

študoval spektrofotometricky (Genesys 6, Thermo Scientific) v prítomnosti umelého 

akceptora elektrónov 2,6-dichlórfenol-indofenolu podľa metódy popísanej v lit. [5, 9]. 

Meranie EPR spektier suspenzie chloroplastov špenátu. EPR spektrá sa zaznamenávali pri 

izbovej teplote prístrojom ERS 230 (ZWG, AdW Berlín, Nemecko), ktorý pracuje v pásme X 

pri mikrovlnnom výkone 5 mW a modulačnej amplitúde 0,5 mT. EPR spektrá neošetrenej 

suspenzie chloroplastov s obsahom chlorofylu 4 g dm-3 a v prítomnosti 0,05 mol dm-3 CuSO4 

sa zaznamenávali v tme a na svetle. Vzorky sa ožarovali priamo v rezonančnej dutine zo 

vzdialenosti 0,5 m halogénovou lampou (250W) cez vodný filter o hrúbke 5 cm.
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Výsledky a diskusia

Na základe hodnôt IC50 vzťahujúcich sa na inhibíciu rastu koreňa modelových rastlín 

síranom meďnatým (Tab. 1) možno konštatovať, že Cu2+ účinnejšie inhibuje rast koreňa u 

všetkých rastlinných druhov. Tolerancia L. sativum a S. alba voči toxickému pôsobeniu bola 

porovnateľná a bola vyššia ako u troch študovaných kultivarov B. napus. Odrody Californium 

a Atlantic sú stredne skoré odrody vysokého typu so stredne dobrou odolnosťou proti 

poliehaniu., s vyhovujúcou odolnosťou proti vyzimovaniu, s rovnomerným dozrievaním 

semien a  s vyhovujúcou technologickou kvalitou. Oponent je neskorá odroda vysokého typu, 

stredne odolná proti poliehaniu, s vyhovujúcou odolnosťou proti vyzimovaniu. Porovnanie 

príslušných hodnôt IC50 stanovených pre tri rôzne kultivary B. napus potvrdilo vnútrodruhové 

rozdiely, pričom najcitlivejším kultivarom na stres indukovaný meďou bol cv. Californium. 

Tab.1: Hodnoty IC50 vzťahujúce sa na inhibíciu rastu koreňa rastlín síranom meďnatým
                               

Rastlina
IC50  I.S.0,05

[mmol dm-3]
Rastlina IC50  I.S.0,05

[mmol dm-3]

L. sativum
0,222

0,1940,248
B. napus

cv. Atlantic
0,111

0,0820,157

S. alba
0,217

0,1440,314
B. napus

cv. Californium
0,070

0,0420,121
Z. mays

cv. Quintal (FAO 420)
0,018

0,0110,038
B. napus

cv. Oponent
0.084

0,0550,118

U rastlín kukurice kultivovaných v Knopovom roztoku najvyššie koncentrácie Cu (100 

a 50 mol dm-3) úplne inhibovali tvorbu vedľajších koreňov a koreňových vláskov, pri 

aplikácii 10 mol dm-3 sa už pozorovali náznaky tvorby vedľajších koreňov. Pri nižších 

koncentráciách Cu boli korene rozvetvené a listy nevykazovali chlorózu. Aj v prípade C4

rastliny – kukurice bola inhibícia rastu koreňa pri aplikácii vyšších koncentrácií Cu účinnejšia 

ako inhibícia rastu výhonku, čo sa odrazilo i v príslušných IC50 hodnotách: 18         mol dm-3

v prípade koreňa a 48 mol dm-3 v prípade výhonku. Niektorí autori vysvetľujú inhibíciu 

predlžovania koreňa zlúčeninami medi interferenciou tohto kovu s delením buniek, včítane 

indukovania chromozomálnych aberácií a abnormálnej mitózy [8]. V súlade so zisteniami 

Clijstersa a Van Asscheho [2], toxicita Cu môže indikovať deficit iných esenciálnych prvkov, 

a teda tento nedostatok má za následok inhibíciu reakcií, ktoré závisia od kovového iónu. 

Fernandes a Henriques [4] zistili, že Cu aplikovaná vo vysokých koncentráciách poškodzuje 

bunkové steny a integritu plazmatickej membrány. 

Pod Hillovou reakciou rozumieme  komplex elementárnych reakcií fotosyntézy 

zviazaný s oxidáciou vody a s účasťou fotosystému II a umelých akceptorov elektrónov (napr. 

DCPIP). Stanovením fotochemickej aktivity izolovaných chloroplastov rozumieme 
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stanovenie množstva uvoľneného molekulového kyslíka za určitý časový interval za účasti 

definovaného množstva chlorofylových pigmentov. Ako akceptor som použil 2,6-

dichlórfenolindofenol (DCPIP), Stanovená inhibičná aktivita CuSO4 vyjadrená pomocou IC50

hodnoty, čiže molárnej koncentrácie zlúčeniny spôsobujúcej 50 % pokles rýchlosti vývoja 

kyslíka vzhľadom ku kontrolnej vzorke, bola 14.0 mol dm-3 . Výsledky sú v súlade 

s predchádzajúcimi zisteniami [5, 9].

Chloroplasty vyšších rastlín vykazujú EPR signály (tzv. signál I a signál II) v oblasti 

voľných radikálov (g 2.00) [10], ktoré prislúchajú obom fotosystémom. Na obr. 1 sú 

znázornené spektrá kontrolnej suspenzie chloroplastov (1A), ako aj suspenzie chloroplastov 

ošetrených 0.05 mol dm-3 CuSO4 (1B) zaznamenané v tme (plná čiara) a na svetle

(prerušovaná čiara). V prítomnosti CuSO4 dochádzalo k poklesu pomalej i rýchlej zložky EPR 

signálov, t.j. signálu IIslow (obr. 1B, plná čiara) a signálu IIvery fast (obr. 1B, bodkovaná čiara). 

Signály IIslow a IIvery fast prislúchajú intermediátom Z+/D+, t.j. radikálom tyrozínu situovaným 

na 161. pozícii v proteínoch D1 (TyrZ) a D2 (TyrD), ktoré sú lokalizované na donornej strane 

fotosystému II  (PS II) [10]. V dôsledku interakcie CuSO4 s TyrZ a TyrD sa transport 

elektrónov medzi fotosyntetickými centrami PS II  a PS I preruší. Prerušenie prenosu 

elektrónu je sprevádzané nárastom intenzity signálu I na svetle (obr. 1B, bodkovaná čiara). 

EPR signál I prislúcha oxidovanému diméru chlorofylu a v P700+ [3]. Podobné výsledky sa 

získali i v prípade štúdia viacerých meďnatých chelátov [5, 6, 9].

Pri aplikácii CuSO4 sa v EPR spektrách chloroplastov špenátu objavil nový signál 

pozostávajúci zo šiestich čiar (obr.2), ktorý prislúcha voľným Mn2+ iónom. V dôsledku toho 

možno predpokladať, že CuSO4 interaguje s mangánovým klastrom, ktorý sa nachádza v 

komplexe vyvíjajúcom kyslík na donornej strane PS II. V dôsledku tejto interakcie sa 

uvoľňujú Mn2+ ióny z mangánového klastra dovnútra tylakoidnej membrány. Vzájomné 

interakcie mangánových iónov, ktoré sa  nachádzajú v mangánovom klastri v rôznych 

oxidovaných stavoch, spôsobujú, že pri teplote miestnosti nie je možné v EPR spektrách 

kontrolných chloroplastov zaznamenať signál mangánu. Po interakcii s CuSO4 sú však 

uvoľnené mangánové ióny iba vo forme Mn2+, a teda ich možno detegovať pomocou EPR 

spektroskopie už pri teplote miestnosti (obr.2). Výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi 

zisteniami [5, 9].
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Obr. 1 EPR spektrá neošetrených chloroplastov (A)         Obr. 2 EPR spektrá Mn2+ iónov v chloroplastoch 
a chloroplastov ošetrených 0.05 mol dm-3                      ošetrených 0,05 mol dm-3 CuSO4.
CuSO4 (B). Spektrá nakreslené plnou čiarou 
boli zaznamenané v tme, spektrá nakreslené 
bodkovanou čiarou zasa na svetle.

                                                                            
Záver

Potvrdilo sa, že v štádiu klíčenia semien a vývinu koreňa klíčencov je rastlina 

najcitlivejšia na aktuálne zmeny jej prostredia. Štúdium inhibície rastu rastlín exponovaných 

toxickým kovom v tomto štádiu ontogenetického vývinu je vhodným spôsobom na zisťovanie 

a porovnávanie vnútrodruhovej, resp. medzidruhovej citlivosti rastlín na stresy indukované 

kovmi. Potvrdilo sa, že ióny Cu2+ účinne inhibujú fotosyntetický prenos 

elektrónov. V dôsledku ich interakcie s intermediátom Z+/D+, t.j. radikálmi tyrozínu 

situovanými na 161. pozícii v proteínoch D1 (TyrZ) a D2 (TyrD), ktoré sú lokalizované na 

donornej strane fotosystému II  (PS II), dochádza k prerušeniu transportu elektrónov medzi 

fotosyntetickými centrami PS II a PS I. CuSO4 tiež interaguje s mangánovým klastrom, ktorý 

sa nachádza v komplexe vyvíjajúcom kyslík na donornej strane PS II, pričom dochádza k 

uvoľňovaniu Mn2+ iónov z mangánového klastra dovnútra tylakoidnej membrány.
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interných stakeholderov vodárenských spoločností do procesov implementácie 

a kreovania integrovaného manažérskeho systému

Jozef Priesol

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra

environmentálneho manažérstva, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko;
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Úvod a formulácia cieľa

V praxi efektívny a účinný manažérsky nástroj na realizáciu vytýčených cieľov

organizácie (napr. efektívne riadiť podnikové procesy v súlade s trvalo udržateľným 

rozvojom, identifikovať a riadiť významné environmentálne aspekty a minimalizovať ich 

vplyvy na životné prostredie, plniť právne a iné požiadavky v nadväznosti na prevenciu 

znečisťovania a trvalé zlepšovanie svojho environmentálneho správania, znižovanie miery 

ohrozovania okolia, znižovanie úrazovosti, ochrana zamestnancov, dosahovanie zlepšenia 

ekonomických výsledkov, zlepšovanie komunikačných zručností, atď.) a deklarácie 

integrovanej politiky pre organizácie, predstavuje integrovaný manažérsky systém (IMS). 

Rozsah IMS v podmienkach  SR tvoria nasledovné manažérske systémy:

- Systém manažérstva kvality (Quality Management System) – SMK/QMS, 

- environmentálny manažérsky systém podľa normy ISO 14001 (Environmental 

Management System) – EMS, 

- systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Health and Safety Management 

System) – SMBOZP/HSMS,

- systém riadenia informačnej bezpečnosti (Information Security Management System) –

SRIB/ISMS.

Cieľom príspevku je definovať a popísať využitie prepojenia stakeholder manažmentu 

uplatňovaného na diferencovanú skupinu interných stakeholderov vodárenských spoločností 

pri procese implementácie a kreovania IMS. Výsledkom uvedeného prepojenia je model

kreovania a implementácie IMS zahŕňajúceho aj zainteresované strany a využívané zásady 
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strategického riadenia VS. V nadväznosti na hlavný cieľ príspevku sme si vytýčili nasledovné 

čiastkové ciele a úlohy:

- Definovať a popísať algoritmus implementácie a kreovania IMS v zmysle variantu II 

(budovanie IMS „od nuly – naraz“).

- Charakterizovať stratégiu implementácie IMS.

- Identifikovať interných a externých stakeholderov vodárenských spoločností vo vzťahu 

k riešenému problému (na základe rozhovoru, pozorovania a dotazníka).

- Určiť a popísať vzťahy interných stakeholderov VS v súvislosti s implementáciou IMS.

- Klasifikovať interných stakeholderov VS v nadväznosti na proces implementácie IMS.

Stakeholderi - zainteresované subjekty (strany) predstavujú skupinu osôb, jednotlivcov 

alebo organizácií, ktorí majú alebo môžu mať vplyv na chod VS, alebo sú, resp. môžu byť 

chodom VS ovplyvňovaní. Stakeholder manažment definujeme ako systém riadenia vzťahov 

medzi organizáciou (vodárenskou spoločnosťou) aj jej stakeholdermi (zainteresovanými 

subjektmi) [1].

Integrovaný manažérsky systém, ako už bolo v príspevku čiastočne spomínané môže 

byť v reálnej praxi vybudovaný dvoma spôsobmi [2]:

- Postupné zavádzanie a následná integrácia jednotlivých manažérskych systémov 

(SMK→EMS→SMBOZP) - variant I (v praxi najčastejšie využívaný), 

- implementácia IMS ako celku naraz (tzv. "od nuly" SMK + EMS + SMBOZP → naraz) -

variant II (v praxi nateraz využívaný len zriedkavo). 

Materiál a metódy

Získavanie a zisťovanie potrebných informácií sme realizovali prostredníctvom 

zhromažďovania relevantných informácií z odbornej literatúry, publikačných výstupov autora,

využili sme techniku zisťovania empirických údajov formou rozhovoru, pozorovania 

a dotazníka, ktorá bola realizovaná v rámci odbornej stáže autora príspevku v spoločnosti 

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.  Na dosiahnutie hlavného cieľa, ako aj čiastkových 

cieľov sme následne použili analyticko-syntetickú, induktívno-deduktívnu, komparatívnu

metódu a grafické zobrazenie. Objekt výskumu predstavujú Vodárenské spoločnosti (ďalej len 

VS) a ich stakeholderi.

V nadväznosti na príspevok a jeho predpísaný rozsah sa budeme zaoberať skupinou 

interných (primárnych) stakeholderov VS v súvislosti s implementáciou IMS, do ktorej sme 

zaradili akcionárov (majoritných, minoritných) a všetkých zamestnancov (riadiacich → TOP 
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manažment → strategická úroveň, vedúcich → stredný manažment → taktická úroveň a 

riadených → operatívna úroveň).

Výsledky a diskusia

V prípade, kedy sa vrcholové vedenie vodárenskej spoločnosti rozhodne a písomne 

deklaruje vybudovať a implementovať IMS v zmysle variantu II, teda ako celok naraz ("od 

nuly"), je dôležité venovať adekvátnu pozornosť všetkým etapám celého procesu. V súvislosti 

s plánovaním, spracovaním a realizovaním implementácie IMS sme definovali a komplexne 

popísali systémový a procesný algoritmus riadenia jednotlivých etáp implementácie 

a kreovania IMS v nasledovných dvanástich základných chronologických krokoch [1]:

1. Zadanie návrhu a rozsahu projektu implementácie IMS (ďalej v texte len „projektu“).

2. Analýza súčasného stavu, štúdia dopadov vyplývajúcich z implementácie IMS na všetkých 

stakeholderov vodárenskej spoločnosti.

3. Definovanie stratégie, cieľov implementácie IMS, identifikácia a riadenie rizík.

4. Vyhodnotenie návrhu realizácie implementácie IMS.

5. Záväzné a zdokumentované prehlásenie vrcholového vedenia VS o realizovaní 

implementácie.

6. Menovanie hlavného zodpovedného manažéra projektu – koordinátora a poverencov 

jednotlivých podsystémov IMS (SMK, EMS, SMBOZP).

7. Absolvovanie potrebných školení, štúdium normatívnych dokumentov, štandardov 

a príslušnej legislatívy.

8. Spracovanie potrebnej dokumentácie IMS (smernice, príručka IMS, integrovaná politika).

9. Realizácia implementácie IMS (praktické uvedenie systému do „života“ organizácie).

10. Hodnotenie efektívnosti implementácie IMS.

11. Certifikácia implementovaného IMS.

12. Kontrolne a recertifikačné audity IMS – neustále kontinuálne zlepšovanie, kreovanie IMS.

Stratégiu implementácie IMS sme zadefinovali ako konkrétny spôsob podpory, 

realizácie a dosahovania cieľov a očakávaní v súvislosti s budovaním a kreovaním IMS 

v kontexte požiadaviek zákazníkov, odberateľov, dodávateľov a ostatných stakeholderov, 

relevantnej legislatívy, štandardov, normatívnych dokumentov, vízie, poslania, podnikovej 

stratégie a potrieb organizácie. Obsahuje identifikované a definované prístupy vedenia 

organizácie k realizácii implementácie IMS v nadväznosti na súčasný stav, podnikovú 

stratégiu, strategické ciele, poslanie, víziu a na iné manažérske nástroje a metódy využívané 
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pri riadení v organizácii. Relevantná informácia o vyhodnotených očakávaniach, cieľoch, sily 

a smeru vplyvu konkrétneho stakeholdera VS je pri formulácii stratégie budovania IMS a jej 

samotnej takticko-operatívnej realizácie veľmi významná. 

V súvislosti s problematikou týkajúcou sa implementácie a kreovania IMS sme 

všetkých identifikovaných stakeholderov VS rozdelili na skupinu interných stakeholderov

(implementáciu IMS ovplyvňujú priamo, alebo sú implementáciou IMS priamo ovplyvňovaní 

a svojim postojom rozhodnú o jeho úspešnosti a v konečnom dôsledku aj o jej význame 

a kvantite očakávaných benefitov a pozitívnych efektov pre VS) a skupinu externých 

stakeholderov (z ktorých niektorí svojim postojom môžu IMS ovplyvňovať, ale nepriamo). 

Túto časť údajov sme spracovali v grafickej podobe na obrázku 1.
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Obr.1  Identifikovaní interní a externí stakeholderi vodárenských spoločností v kontexte problematiky príspevku

Interní stakeholderi budú priamo zapojení do procesu implementácie IMS, teda budú 

implementáciu IMS ovplyvňovať a v konečnom dôsledku môžu byť (budú) aj implementáciou 

IMS ovplyvňovaní. Následne sme definovali charakter ovplyvňovania (pozitívny, negatívny a 

neutrálny), určili a charakterizovali sme činnosti z pohľadu ktorých, bude celá identifikácia 

prebiehať (viď. algoritmus realizácie variantu II). 

Nami identifikovaní interní stakeholderi nemajú rovnaké postavenie a nebudú rovnako 

ovplyvňovať proces implementácie IMS resp. nebudú procesom implementácie IMS rovnako 
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ovplyvňovaní. Na základe „smeru“ vplyvu sme interných stakeholderov začlenili do dvoch 

skupín (A, B). Skupina A predstavuje interných stakeholderov, ktorí ovplyvňujú a skupina B 

predstavuje interných stakeholderov, ktorí sú ovplyvňovaní. V praxi tieto skupiny len 

zriedkavo existujú samostatne, avšak v súvislosti s problematikou príspevku je ich 

charakterizácia potrebná. Pri procese implementácie a kreovania IMS v súvislosti so smerom 

dopadov ovplyvňovania (interní stakeholderi A a interní stakeholderi B) a s podmienkou, že 

proces budovania IMS sa týka všetkých interných stakeholderov, sme na základe charakteru 

ovplyvňovania (pozitívny, negatívny, neutrálny) jednoaspektovým modelom klasifikácie1

klasifikovali identifikovaných interných stakeholderov do skupín A-E.  V rámci reálnej  

klasifikácie interných stakeholderov do skupín A-E priamo v praxi navrhujeme využívať

metódu Brainstormingu.

Skupina A – interní stakeholderi, ktorých môže proces implementácie IMS ovplyvniť 

pozitívne a ktorí môžu celý proces ovplyvniť pozitívne.

Skupina B – interní stakeholderi, ktorých môže proces implementácie IMS ovplyvniť 

pozitívne a ktorí môžu celý proces ovplyvniť negatívne (zmiešané dopady).

Skupina C – interní stakeholderi, ktorých môže proces implementácie IMS ovplyvniť 

negatívne a ktorí môžu celý proces ovplyvniť pozitívne (zmiešané dopady).

Skupina D – interní stakeholderi, ktorých proces implementácie IMS môže ovplyvniť 

negatívne a ktorí môžu celý proces ovplyvniť negatívne.

Skupina E – interní stakeholderi, ktorých proces implementácie IMS neovplyvňuje 

a ktorí celý proces implementácie IMS neovplyvňujú.

Sme vo fáze, kedy máme identifikovaných interných stakeholderov vodárenskej 

spoločnosti (akcionári: majoritní - minoritní, zamestnanci: vrcholové vedenie tzv. TOP 

manažment, vedúci zamestnanci a ostatní teda riadení zamestnanci). Na základe definovaných 

charakteristík jednotlivých skupín (A-E) sme ich klasifikovali podľa charakteru a smeru 

dopadov ovplyvňovania. V ďalšej časti príspevku sa budeme zaoberať ich zapájaním do 

procesu výstavby IMS . Tieto činnosti nazývame pojmom stakeholder manažment. 

                                                
1

V prípade, že by sme nerozdelili stakeholderov VS na skupinu interných a skupinu externých stakeholderov, vo 
vzťahu k definovaným činnostiam implementácie IMS môžeme všetkých identifikovaných stakeholderov VS 
(interných + externých) klasifikovať tzv. dvojaspektovým modelom, ktorý zahŕňa kombináciu napr. sily vplyvu 
a stupňa zapojenia konkrétneho stakeholdera pri realizácii projektu. Následne sa jednotlivé klasifikované skupiny 
stakeholderov VS môžu zapájať nielen do jednotlivých procesov v rámci implementácie a kreovania IMS. Avšak 
ako už bolo v príspevku zvýraznené, aj na základe predpísaného rozsahu príspevku sme zvolili jednoaspektový 
model klasifikácie interných stakeholderov.    
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Základným znakom stakeholder manažmentu je systém, ktorý pozostáva z dvoch 

relatívne samostatných, ale navzájom prepojených častí [2]:

- Identifikácia a klasifikácia stakeholderov organizácie (interných, externých),

- zahrnutie stakeholderov do celkového systému riadenia organizácie (v našom prípade do 

riadenia procesov implementácie, certifikácie a kontinuálneho zlepšovania IMS).

V nadväznosti na problematiku príspevku je cieľom a poslaním stakeholder manažmentu 

dosahovanie obojstranne výhodnej komunikácie a vzájomnej spolupráce nielen pri 

implementácii IMS medzi vodárenskou spoločnosťou a jej internými a externými 

stakeholdermi. Jednotliví klasifikovaní stakeholderi (skupiny A-E) sa následne v nadväznosti 

na prijatú stratégiu implementácie IMS a jej takticko-operatívnej realizácie môžu zapájať do 

jednotlivých etáp implementácie a kreovania IMS. Identifikáciu stakeholderov VS, ich 

klasifikáciu a zapájanie do procesu implementácie a kreovania IMS môžeme realizovať na 

princípoch normy AA 1000 SES.

Záver

Opodstatnenosť a význam zavádzania IMS prax potvrdila (Vodárenská spoločnosť 

Ružomberok, a.s., Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.). Efektívnosť procesov 

výstavby – implementácie, certifikácie a neustáleho zlepšovania certifikovaného IMS na 

strane jednej a dosahovania očakávaných benefitov pre spoločnosť, jej zákazníkov, 

odberateľov, a ostatných stakeholderov  na strane druhej sú relatívne náročné a to nielen vo 

vzťahu k samotnej realizovateľnosti, ale najmä k správnemu pochopeniu ich významu. 

Vyžadujú si značnú angažovanosť, motiváciu, efektívnu internú aj externú komunikáciu, 

existenciu informačného manažérskeho systému, aktívny prístup a zapájanie všetkých 

zamestnancov, ako aj podporu akcionármi spoločnosti. Účinne riadiť vzťahy, dosahovať 

pozitívnu spoluprácu, efektívnu a adresnú komunikáciu medzi jednotlivými skupinami 

stakeholderov a VS nielen pri procese implementácie a kreovania IMS v značnej miere 

podporuje implementácia dobrovoľného strategického nástroja – stakeholder manažmentu.  
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Úvod a formulácia cieľa

Pri plánovaní a následnom realizovaní konkrétneho environmentálneho projektu 

(ďalej len EP), teda projektu realizovaného za účelom zvýšenia, skvalitnenia ochrany 

životného prostredia (ďalej len ŽP) je potrebné v rámci prípravných fáz celej projektovej 

činnosti definovať: 

- konkrétny riešený problém (čo projekt prináša, čo projekt rieši), 

- ciele, stratégiu projektu a popis takticko-operatívnej realizácie EP, 

- zdroje financovania EP,

- jednotlivé dopady – prínosy (pozitívne – negatívne) EP na realizátora a všetky 

zainteresované strany projektu.

Environmentálne projekty môžeme zaradiť medzi verejne prospešné projekty. 

Definujeme ich ako projekty, ktorých primárnym zámerom je dosahovanie cieľov 

environmentálnej politiky vo vzťahu k fyzickému stavu ŽP, ako aj vo vzťahu k požiadavkám 

EÚ a medzinárodným dohovorom. Medzi ich základné charakteristické znaky patrí účinná

podpora ochrany ŽP na základe konkrétneho návrhu resp. uskutočnenia konkrétnych 

inovačných opatrení. Úžitok z realizácie EP nemá len samotný realizátor, ale predovšetkým 

verejnosť a ďalšie zainteresované subjekty, ktoré sa označujú aj pojmom beneficienti resp. 

stakeholderi.  Pri plánovaní konkrétneho EP je základným cieľom jeho hodnotenia adekvátne 

zodpovedanie na nasledujúce otázky [2]: Je investícia na realizáciu EP zmysluplná? Je 

plánovaný EP realizovateľný? 

V prípade, že sa rozhodujeme medzi viacerými variantmi toho istého EP, je  dôležité 

poznať, ktorý konkrétny variant je nielen pre realizátora, ale aj pre ostatné zainteresované 

strany EP, ten najlepší.
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Zmysluplnosť posudzovaného EP, ktorú chceme vyhodnotiť nám môže čiastočne 

načrtnúť odpoveď na nasledovné základné otázky: „Čo, komu a kedy realizácia plánovaného 

EP bude prinášať?  Čo, komu a kedy realizácia plánovaného EP bude brať?“

Na hodnotenie, zmysluplnosti plánovaného EP prípadne na rozhodnutie pri výbere z

viacerých variant toho istého EP môžeme využiť analýzu nákladov a výnosov označovanú 

skratkou CBA (Cost-benefit analysis). Porovnaním pozitívnych dopadov ku negatívnym 

dopadom vyplývajúcich z EP na jednotlivých beneficientov v prípade jeho realizácie, ktorú 

označujeme pojmom - investičný variant (fáza realizácie EP, fáza prevádzky EP a fáza 

ukončenia EP), ako aj v prípade nerealizovania EP - nulového variantu získame informáciu, 

ktorá nám môže v nemalej miere pomôcť interpretovať zmysluplnosť posudzovaného EP. 

Analýza nákladov a výnosov sa najčastejšie používa na hodnotenie projektov [4]:

- Investičných (prinášajúcich zisk, resp. jeho zvyšovanie pre realizátora samotného 

projektu),

- verejnoprospešných projektov (prinášajúci zisk resp. úžitok nielen pre realizátora projektu, 

ale pre všetkých, ktorých sa projekt týka. 

Sieber definuje 10 základných krokov, ktoré charakterizujú algoritmus realizácie CBA 

hodnoteného projektu nasledovne [2]:

1. definovanie podstaty EP,

2. vymedzenie štruktúry zainteresovaných subjektov – beneficientov, ktorých sa projekt 

bezprostredne týka,

3. stručný popis investičnej a nulovej varianty EP,

4. identifikácia, členenie a kvantifikácia všetkých relevantných pozitívnych a negatívnych 

dopadov (P&N),

5. identifikácia a členenie neoceniteľných P&N a ich slovná interpretácia,

6. prevod oceniteľných P&N na finančné toky,

7. stanovenie diskontnej sadzby,

8. výpočet jednotlivých kriteriálnych ukazovateľov,

9. záverečné vyhodnotenie EP na základe vypočítaných kriteriálnych ukazovateľov a

neoceniteľných P&N,

10. rozhodnutie o prijateľnosti - zmysluplnosti EP.

CBA sa delí na dve základné skupiny: 
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1. Finančná CBA - (FCBA) sa používa pri hodnotení EP, ktorých dopady sa dotýkajú 

výlučne len zadávateľa – realizátora projektu (súkromný sektor) najčastejšie v podobe 

podnikateľských plánov.

2. Ekonomická CBA - (ECBA) zohľadňuje dopady (pozitívne, negatívne) nielen pre 

realizátora EP, ale aj pre ostatné zainteresované subjekty (pozitívne externality, negatívne 

externality), teda pre všetkých, ktorých sa konkrétny EP týka.

Za cieľ príspevku sme zvolili opis, zhodnotenie významu a spôsobu využitia analýzy 

nákladov a výnosov pri hodnotení pozitív (pozitívnych dopadov) a negatív (negatívnych 

dopadov) environmentálneho projektu vo vzťahu k jeho relevantným beneficientom 

a jednotlivým fázam jeho realizácie (predinvestičná, investičná, prevádzková, atď.), ako aj 

charakteristiku možných interpretácií hodnôt takzvaných kriteriálnych ukazovateľov v 

kontexte k posudzovanému EP. 

Materiál a metódy

Na získavanie relevantných informácií k problematike príspevku sme použili proces 

zhromažďovania a kategorizácie informácií z odbornej  literatúry, ako aj dostupných 

relevantných elektronických informačných zdrojov. K dosiahnutiu definovaného cieľa sme 

následne použili analyticko-syntetickú metódu, induktívno-deduktívnu metódu a grafické 

zobrazenie. Objekt výskumu predstavuje environmentálny projekt a proces hodnotenia jeho 

zmysluplnosti v zmysle analýzy nákladov a výnosov. 

Výsledky a diskusia

Zo všetkých potenciálnych beneficientov EP je pre nás dôležitá skupina, na ktorú bude 

plánovaný EP významne dopadať (či už pozitívne alebo negatívne) a tiež skupina 

beneficientov ktorá môže plánovanú realizáciu EP ovplyvniť (pozitívne alebo negatívne). 

Konkrétny pozitívny dopad vyplývajúci z EP a jeho jednotlivých fáz realizácie pre 

konkrétny zainteresovaný subjekt môže znamenať určitý negatívny dopad pre iný 

zainteresovaný subjekt. Výstupom z tejto fázy bude získaná odpoveď na otázky: Komu bude 

EP prinášať pozitívne dopady – prínosy? Komu bude EP prinášať dopady negatívne? 

Všetky identifikované a členené pozitívne a negatívne dopady (P&N) vyplývajúce

z EP, ktoré pôsobia na jednotlivých beneficientov projektu môžeme len zriedkavo vyjadriť 

v peňažných jednotkách (napr. príjmy – tržby, výdaje – náklady). Na prevod – ocenenie 
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identifikovaných P&N na hotovostné toky (cash flow) využívame metódu tieňových cien 

(alternatívnych - oportunitných nákladov) alebo metódu „náhradného trhu“. 

EP často prinášajú dopady (pozitívne), ktoré sa nedajú priamo kvantifikovať a oceniť

(napr. zníženie emisií, hlučnosti, prašnosti, atď.) Ich identifikáciu, zhodnotenie a ich vzťah 

k relevantným beneficientom projektu CBA umožňuje. V prípade, že sú dopady EP vyjadrené 

v podobe hotovostných tokov môžeme vypočítať rozhodujúce kriteriálne ukazovatele. Z

vypočítaných hodnôt kriteriálnych ukazovateľov a ich následnej interpretácie vieme 

relevantne rozhodnúť o prijateľnosti  a zhodnotiť udržateľnosť posudzovaného EP. 

Ak sú získané hodnoty kriteriálnych ukazovateľov dostatočne vysoké, EP 

vyhodnotíme ako zmysluplný. V prípade, že hodnoty kriteriálnych ukazovateľov hodnoteného 

EP sú pod limitmi, ktoré sme uviedli na obrázku 1 môžeme konštatovať, že hodnotený EP nie 

je zmysluplný a prijateľný, pretože realizáciou EP zainteresované subjekty – beneficienty EP

viac strácajú ako získavajú. Uvedené skutočnosti sme spracovali v grafickej podobe na 

obrázku 1. 
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Hodnotený environmentálny projektHodnotený environmentálny projekt

PV
Súčasná hodnota

PV
Súčasná hodnota

NPV 
Čistá súčasná hodnota

NPV 
Čistá súčasná hodnota

IRR
Vnútorné výnosové percento

IRR
Vnútorné výnosové percento

DN
Doba návratnosti

DN
Doba návratnosti

NPV/I
Index rentability

NPV/I
Index rentability

PV ≥ IPV ≥ I

NPV ≥ 0 NPV ≥ 0 

IRR ≥ r IRR ≥ r 

DN ≤ DŽEPDN ≤ DŽEP

NPV/I ≥ 0NPV/I ≥ 0

EP sa odporúča realizovať Realizácia EP sa neodporúča

PV < IPV < I

NPV < 0NPV < 0

IRR < rIRR < r

DN >DŽEPDN >DŽEP

NPV/I < 0NPV/I < 0

Obr.1: Interpretácia kriteriálnych ukazovateľov pri hodnotení EP

Vysvetlivky symbolov:

r  -  diskontná sadzba, I - hotovostný tok v nultom období, DŽEP - doba životnosti environmentálneho projektu

V prípade, že nás bude zaujímať komplexnejšia informácia o ekonomickej stránke 

celého EP vo vzťahu k realizátorovi, čo nie je z CBA exaktne interpretovateľné, CBA analýzu 

doplníme o zhodnotenie: 
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- SUNK nákladov1, 

- získania a alokácie finančných prostriedkov a ostatných zdrojov potrebných a na realizáciu 

a prevádzku EP.

Uvedené zhodnotenie býva často súčasťou štúdie realizovateľnosti konkrétneho projektu 

(Feasibility study). Tým získame komplexnú informáciu o realizovateľnosti a zmysluplnosti 

posudzovaného EP. Vzťah medzi CBA a Feasibility study sme graficky znázornili na obrázku 

2. 

Analýza realizovateľnostiAnalýza realizovateľnosti

ZMYSLUPLNOSŤ A REALIZOVATEĽNOSŤ POSUDZOVANÉHO EP

Analýza nákladov a výnosov  Analýza nákladov a výnosov  

Dopady, aké, na koho a kedyDopady, aké, na koho a kedyPredinvestičné náklady, financovanie 
projektu, dostupnosť zdrojov

Predinvestičné náklady, financovanie 
projektu, dostupnosť zdrojov

DOPORUČENIE POSUDZOVANÝ ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT REALIZOVAŤ

EP 
NEREALIZOVAŤ

Sme schopní projekt
realizovať? Vieme, 
aké má EP dopady?

Celospoločenské
efekty verzus
finančné toky

áno

nie

Prijateľnosť a zmysluplnosť EPPrijateľnosť a zmysluplnosť EPRealizovateľnosť EPRealizovateľnosť EP

Obr.2: Vzťah CBA a analýzy realizovateľnosti pri posudzovaní EP

Vo všeobecnosti môžeme na základe výsledku vzťahujúceho sa na kalkulovanú  

ekonomickú a finančnú CBA posudzovaného EP vychádzať z možností uvedených v tab. 1.

Tab.1:  Hodnota kriteriálneho ukazovateľa NPV v rámci ECBA a FCBA   [1]

Výsledok NPV z finančnej CBA + +

Výsledok NPV z ekonomickej CBA + -

Rozhodnutie A B

Výsledok NPV z finančnej CBA - -

Výsledok NPV z ekonomickej CBA + -

Rozhodnutie C D

                                                
1

SUNK náklady – označujú sa aj ako utopené náklady, ktoré realizátorovi EP vzniknú aj v prípade, že sa EP 
nezrealizuje. SUNK náklady sú v rámci CBA posudzovaného EP irelevantné. 
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A – EP je trvalo udržateľný a životaschopný. Projekt generuje čistý príjem z hľadiska 

finančného ako aj ekonomického.

B – EP generuje čistý príjem z finančného hľadiska, ale z ekonomickej stránky prináša 

viac negatívnych dopadov (negatívne externality) ako úžitkov. EP by mal byť realizovaný 

v komerčnej sfére. Nie je vhodný pre dosahovanie pozitívnych socioekonomických dopadov 

vo verejnom sektore.

C – EP prináša pozitívne socioekonomické dopady (pozitívne externality), ale z 

finančného hľadiska náklady projektu prevyšujú jeho príjmy. Nie je vhodný pre súkromný 

sektor. V prípade finančného krytia z verejných zdrojov môže byť EP vo verejnom záujme 

realizovaný. 

D – EP je z hľadiska finančného ako aj ekonomického nerealizovateľný.

Záver

Pri hodnotení zmysluplnosti environmentálnych projektov, ktoré majú prinášať úžitok 

nielen realizátorovi, ale všetkým zainteresovaným subjektom EP, sa na rozdiel od komerčnej 

sféry nevychádza len z cash flow plynúcemu realizátorovi EP, ale najmä z hodnotenia 

všetkých dopadov EP na jednotlivých beneficientov. 

Vyhodnotiť prospešnosť EP pre verejnosť, investora (realizátora) a ostatných 

zainteresovaných subjektov EP, teda jeho zmysluplnosť nám môže pomôcť analýza CBA,

ktorá býva v praxi často súčasťou komplexnej štúdie realizovateľnosti (Feasibility study). Na 

základe získaných výsledkov môžeme relevantne vyhodnotiť zmysluplnosť a realizovateľnosť 

konkrétneho hodnoteného EP.
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Úvod a formulácia cieľa

Hoci sa koncept spoločenskej zodpovednosti organizácie (CSR) intenzívne vyvíja 

už desiatky rokov, dodnes pre neho neexistuje žiadna jednotná, všeobecne akceptovaná 

definícia. Už od počiatkov vývoja zodpovedného spôsobu správania sa obchodných 

spoločností sa však začína formovať názor, že organizáciu, ktorá napĺňa iba legislatívne 

požiadavky, nemožno považovať za skutočne spoločensky zodpovednú [2]. Charakteristickou 

črtou spoločensky zodpovedného správania organizácií je prijatie záväzkov, ktoré prekračujú 

zákonný rámec (beyond compliance). 

Aktuálne definície konceptu CSR sa opierajú o všeobecné etické princípy, ktorými 

sú nestrannosť, angažovanosť, aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektmi 

a transparentnosť a zvyčajne sa vyznačujú týmito spoločnými charakteristikami:

 Sú univerzálne; platia pre všetky typy podnikania, nie iba pre niektoré.

 Zdôrazňujú dobrovoľnosť a angažovanosť. 

 Zameriavajú sa na aktívnu spoluprácu so zainteresovanými subjektmi, tzv. stakeholders. 

 Vyjadrujú záväzok prispievať k rozvoju kvality života.

 Zdôrazňujú rozvoj, nie iba rast.

 Využívajú model triple-bottom-line, tzv. trojitej výsledovky [1, 6].

Je možné opierať sa o oficiálnu definíciu uvedenú v dokumente Promoting and 

European framework for Corporate Social Responsibility (Green Paper) vydanom Európskou 

úniou v roku 2001: „Spoločenská zodpovednosť podnikov je koncept, podľa ktorého 

spoločnosti začleňujú sociálne otázky a otázky týkajúce sa životného prostredia 
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Sociálna rovina

Ekonomická
rovina

Environmentálna
rovina

CSR 

do podnikateľských činností a do vzťahov so zainteresovanými stranami na báze 

dobrovoľnosti“ [2, 6].

Cieľom príspevku je poskytnúť analýzu konceptu triple-bottom-line v jednotlivých 

jej oblastiach (ekonomickej, sociálnej a environmentálnej) s dôrazom na príklady z praxe 

v rámci nich. Triple-bottom-line predstavuje jedenu z metód konceptu CSR, pomocou ktorej 

je možné posudzovať tieto tri oblasti, v ktorých je spoločenská zodpovednosť hodnotená.

Metódy výskumu

Metodická časť príspevku sa zameriava na stručný popis konceptu triple-bottom-line, 

nakoľko predstavuje metódu, ktorá poskytuje organizácii pohľad na svoje aktivity a tým 

jej umožňuje vytvárať a jasne definovať činnosti, ktoré by mala napĺňať v už spomínaných 

troch oblastiach. 

Obr. 1: Triple-bottom-line, upravené podľa: [5]

Z obr. 1 je zrejmé, že pojem triple-bottom-line je koncept predstavujúci spektrum 

parametrov a kritérií plánovania, merania a vyhodnocovania firemných a v tom kontexte 

aj spoločenských výkonov, výsledkov a výstupov tak pozitívnych, ako ja negatívnych 

posudzovaných v troch líniách – ekonomickej (Profit), environmentálnej (Planet) a sociálnej 

(People). V podstate predstavuje tradičný prístup tvorby a poskytovania ekonomických analýz 

a správ, ale navyše berúci do úvahy aj environmentálne a sociálne „účinkovanie“ firiem, resp. 

ich výsledkov v priamom prepojení na ekonomiku a financie [6].

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1411



Výsledky

V súčasnosti sa okrem zvyšovania trhových podielov do popredia dostáva „dobrá 

povesť“ organizácie, ktorú dosahuje práve na základe princípu tzv. trojitej výsledovky. 

To znamená, že dosahovanie zisku už nepredstavuje jediný cieľ podnikania. Pozitívny 

a žiadaný pohľad zainteresovaných subjektov na organizáciu môže zabezpečiť kvalitné 

stratégie v oblasti společenskej zodpovednosti organizácií, ľudských zdrojov, rovných 

príležitostí alebo environmentálneho manažmentu.    

Táto časť príspevku stručne opisuje jednotlivé oblasti triple-bottom-line. Na záver 

sú pre dané oblasti uvedené aktivity a ich príklady z praxe, ktoré je možné hodnotiť v rámci 

konceptu CSR.

Ekonomický pilier

Ekonomický pilier konceptu CSR sa venuje predovšetkým transparentnosti 

organizácie, vytváraniu dobrých vzťahov so  zainteresovanými subjektmi (stakeholders), ktoré 

majú vplyv  na ekonomickú činnosť organizácie. Do tejto oblasti spadá etický  kódex, ktorý 

predstavuje nástroj,  ktorý pomáha zaisťovať,  aby  každodenné  aktivity  organizácie 

a jednanie všetkých jej zamestnancov odpovedalo stanoveným zásadám. Ide o súbor 

konkrétnych pravidiel, ktoré vychádzajú z hodnôt a princípov organizácie a vymedzujú 

štandard profesionálneho jednania [3, 5].

Sociálny pilier

Sociálny pilier je vhodné rozdeliť na dve oblasti – internú a externú. Interná oblasť  

predstavuje tzv. sociálnu politiku organizácie, externá oblasť sa venuje predovšetkým 

filantropii, altruizmu, spolupráci s komunitou (záujmovými subjektmi). 

Interný sociálny pilier – sociálna politika organizácie

Predstavuje súčasť konceptu CSR a špecifickú činnosť celej organizácie, 

ktorá je súčasťou  interných  aktivít  CSR.   Napĺňa  myšlienku  triple-bottom-line,  

ktorá vyžaduje  strategickú previazanosť s ostatnými  aktivitami organizácie s cieľom vytvoriť 

preventívnu politiku, ktorá podporuje nasledujúcu väzbu: zručnosti (schopnosti) zamestnanca 

– výsledky jeho činnosti – schopnosť vyhodnotenia – vplyv na postavenie zamestnanca, 

čo prostredníctvom uspokojovania jeho potrieb umožňuje dosiahnuť ciele organizácie. 

Zodpovednosť za dopady sociálnej politiky organizácie na organizáciu, zamestnancov alebo

iné subjekty  má  vrcholové vedenie organizácie. Aj napriek tomu nositeľom konkrétnych 

aktivít ostáva oblasť  personálneho riadenia, ktorá zaisťuje povinnú, zmluvnú, dobrovoľnú 
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sociálnu politiku  organizácie, ktorej výsledky vykazujú pozitívne efekty pre subjekty 

sociálnej politiky.

Externý sociálny pilier – filantropia, spolupráca s miestnou komunitou

Táto časť je zameraná  predovšetkým  na  oblasť  filantropie  a spolupráce  s miestnou  

komunitou. Filantropia je chápaná ako  súhrn činností,  ktoré  vedú  k  vedomej podpore  

druhých osôb (jednotlivcov, skupín, organizácií). Odlišuje sa od altruizmu, 

ktorý je individuálnou iniciatívou a je vo väčšine prípadov obmedzený na najbližšie okolie.  

Filantropia sa snaží riešiť problémy slabších či handicapovaných v širších súvislostiach 

a má tendenciu sa organizovať do celého systému starostlivosti o tieto problematické skupiny

[4].  

Environmentálny pilier 

Je zameraný predovšetkým na zníženie negatívneho dopadu činností organizácie 

na životné prostredie. V praxi sa tento ekologický prístup zavádza prostredníctvom 

tzv. environmentálneho manažmentu. 

Environmentálne riadenie je možné charakterizovať ako zámerné pôsobenie 

na tie činnosti a výrobky organizácie, ktoré majú, mali, alebo môžu mať negatívny vplyv 

na životné prostredie. Cieľom pri zavádzaní systému environmentálneho riadenia z hľadiska 

ochrany životného prostredia je predovšetkým ochrana prírodných zdrojov, obmedzovanie 

tvorby emisií a znečisťujúcich látok a ochrana zdravia pracovníkov a obyvateľov. 

Environmentálny prístup organizácie môže pre organizáciu znamenať určitú konkurenčnú 

výhodu a taktiež úsporu nákladov [5]. Prehľad možných praktických príkladov pre jednotlivé 

oblasti CSR predstavuje tab. 1.

Tab. 1: Prehľad aktivít v troch oblastiach CSR, upravené podľa: [5]

E
k

on
om

ic
k

á 
ob

la
sť

C
S

R

Zodpovedný 
prístup ku 

zákazníkom

Zisťovanie 
spätnej väzby

Prieskum spokojnosti
Evidencia a riešenie sťažností

Zapojenie do 
rozhodovania

Zhromažďovanie návrhov na 
zlepšenie produktov a služieb

Vplyv zákazníkov na zameranie CSR 
aktivít organizácie

Zákaznícky 
servis

Vernostný program
Popredajný servis

Bezbariérový prístup do predajní
Prístup webových stránok

Kvalita 
produktov 
a služieb

Používanie noriem kvality 
(napr. ISO 9001)
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Vzdelávanie 
zákazníkov

Školenie preventívnej servisnej 
činnosti

Školenia bezpečnosti práce

S
oc

iá
ln

a 
ob

la
sť

C
S

R

–
in

te
rn

á 
ob

la
sť

Vzdelávanie 

a rozvoj

Vzdelávanie 
zamestnancov

Školenia, kurzy, monitoring

Profesionálny 
rozvoj

Plány kariérneho rozvoja

S
oc

iá
ln

a 
ob

la
sť

 C
S

R

–
ex

te
rn

á 
ob

la
sť

Podpora 

komunity

Firemné 
darcovstvo

Finančná alebo materiálna podpora, 
poskytovanie služieb so zľavou alebo 

zadarmo
Firemné 

dobrovoľníctvo
Zamestnanci vykonávajú dobrovoľnú 

prácu v pracovnej dobe
Investície 

organizácie 
do miestnej 
komunity

Dlhodobé strategické zapojenie do 
miestnej komunity alebo partnerstva 

s neziskovými organizáciami

Komerčné 
aktivity 

v miestnej 
komunite

Zdieľaný marketing

Sponzoring

Vlastné firemné 
projekty

Vlastné verejne prospešné projekty

Fair Trade, 
ethnocatering

Využitie Fair Trade produktov 
a ethnocateringu na akciách 

organizácie a rautoch

E
n

vi
ro

n
m

en
tá

ln
a 

ob
la

sť
 C

S
R

Environmentálna 

politika

Riadenie
Environmentálne stratégie

Využitie noriem (ISO 14001, EMAS)
Environmentálny audit

Dodávateľský 
reťazec

Environmentálne kritéria pri výbere 
dodávateľov

Zapojenie 
stakeholderov

Spolupráca na environmentálnych 
aktivitách

Návrhy na zlepšenie 
environmentálnych praktík

Komunikácia
Environmentálne školenia

Informácie o environmentálnej 
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politike organizácie

Zmeny klímy
Opatrenia na znižovanie uhlíkovej 

stopy

Záver

Na základe poznatkov je dôležité zdôrazniť, že koncept triple-bottom-line vychádza 

z presvedčenia, že investovať len na základe finančných výsledkov organizácie nie je 

dostačujúce. Pri hodnotení je nutné brať do úvahy správanie sa organizácie voči životnému 

prostrediu a spoločnosti. Prepojením ekonomických a spoločenských cieľov dochádza k 

synergii a podnik, ktorý sa správa spoločensky zodpovedne, môže realizovať určitú 

konkurenčnú výhodu, ale musí mať pri tom na mysli aj svoje ekonomické záujmy.
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Úvod a formulácia cieľa

Životné skúsenosti a aj literatúra [1] dokazujú, že život človeka v urbanizovanom 

prostredí prebieha v troch základných fázach: v práci, bývaní a odpočinku (rekreácii). 

Voľný čas počas dňa predstavuje priestor pre napĺňanie a rozvíjanie osobných

záujmov, záľub a tiež pre oddych. Práve rekreácia má v súčasnosti veľký význam pre človeka, 

žijúceho v strese rýchlej doby. Zabezpečuje regeneráciu a uvoľnenie človeka, je tiež súčasťou 

zdravého životného štýlu.

Odpočinok (rekreácia) obsahuje aktivity spojené s udržiavaním a obnovovaním 

fyzických a psychických síl. Ide o rôzne druhy pobytových, pohybových a športovo-

rekreačných aktivít, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje relaxácia, regenerácia, 

posilnenie, spoločenský a kultúrny život človeka. Predstavuje tiež súbor dobrovoľných aktivít, 

ktoré sú spojené s poznávaním hodnôt a krás prírody, urbanizovaného prostredia a kultúrneho 

dedičstva. Najčastejšie sa realizuje v pôvodnom prírodnom prostredí alebo v kultivovanom 

prírodnom prostredí, napr. v prímestských zónach a rekreačných strediskách [2].

V úvode spomenutým trom fázam života človeka zodpovedajú aj tri funkčné zóny

sídel: zóna bývania, zóna práce a zóna zotavenia. Tá zahŕňa rôzne rekreačné a športové 

zariadenia, strediská zdravotníctva a liečby, nákupné centrá a spoločensko-zábavné komplexy,

či už v sídlach alebo na ich obvode [1].

Rekreačné zóny predstavujú územie, v ktorom dominuje rekreačná funkcia zastúpená 

rekreačnou krajinou s dostatočnými plochami zelene, prírodnými aj umelými vodnými 

plochami a bohatou škálou rekreačných a športových objektov a zariadení. Pritom rekreačná

zóna je viazaná na obytné územie z hľadiska dobrej dostupnosti najmä pre krátkodobú 

rekreáciu. Okrem splnenia nárokov kvantity, je nutné klásť dôraz na kvalitu rekreačného 

prostredia, k čomu prispieva pokojné prostredie, čisté ovzdušie, dostatočné oslnenie, účelné 

priestorové usporiadanie, zaujímavý terén, estetická úroveň a tiež stupeň vybavenosti [3].
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Prechádzka našimi súčasnými mestami naznačí mnohé problémy dotýkajúce sa 

obyvateľov, ale i krátkodobých návštevníkov. Dnešný preekonomizovaný, technický 

a uponáhľaný svet spolu s nízkou úrovňou znalostí ekologických problémov sídel má za 

následok nezdravý a nevhodný stav mestských štruktúr. Stratila sa úcta k hodnotám a klasické 

postupy a zákonitosti tvorby. K nim patria hlavne požiadavky na pokojné, harmonické 

a zdravé prostredie bohaté na zeleň a prírodné prvky [4].

Aj preto obyvatelia každý deň odchádzajú za oddychom do blízkych prírodných oblastí 

pre uspokojovanie svojich potrieb, pre návrat do prírody. Je potrebné vytvoriť im podmienky 

na rekreáciu. Na druhej strane je nevyhnutné koordinovať aktivity obyvateľov a usmerňovať 

ich, aby nenarušovali životné prostredie, ale naopak naučili sa chrániť ho a zveľaďovať.

Cieľom tohto príspevku je teda navrhnúť - na základe zistenia požiadaviek miestnych 

obyvateľov Podolínca formou dotazníkového prieskumu - prímestskú rekreačnú zónu. 

Materiál a metódy

Vymedzenie územia

Mesto Podolínec sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji. Leží na 

rozhraní Spišskej Magury, Podtatranskej kotliny a Levočských vrchov (49°01` severnej 

zemepisnej šírky a 20°33` východnej zemepisnej dĺžky) v údolí rieky Poprad [5]. V súčasnosti 

žije v meste (údaj k 1.1. 2009) - 3 242 obyvateľov [6]. 

Záujmové územie pre vytvorenie prímestskej rekreačnej zóny sa nachádza 

severovýchodne od centra mesta, v extraviláne, od chatovo-záhradkárskej osady Výhon 

smerom na obec Vyšné Ružbachy a severozápadne prechádza údolím Krížneho potoka 

smerom na Veterný vrch.

Rekreačná funkcia je v tomto území v súčasnosti zastúpená len chatovo-záhradkárskou 

osadou Výhon, vlekom s väčšou chatou, ďalej sa tu nachádzajú tri turisticky značené trasy, 

salaš, ktorý predstavuje potenciál pre rozvoj agroturistiky a ovocný sad v zanedbanom stave. 

Materiál a metódy

Názory a požiadavky miestnych obyvateľov mesta Podolínec a tiež ich celkový názor 

na vytvorenie rekreačnej zóny boli zistené dotazníkovým prieskumom na vzorke 86 

respondentov. Respondenti sa mali vyjadriť k 17 otázkam. Vo väčšine otázok boli ponúknuté 

možnosti, z ktorých mohli zakrúžkovať aj viac odpovedí. Dotazník bol štruktúrne zameraný 

na zistenie týchto oblastí: Prvé otázky boli zamerané na zistenie množstva voľného času počas 

dňa a jeho využitie v súvislosti s každodennou a víkendovou rekreáciou. Druhý okruh otázok 
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sa dotýkal rekreácie priamo v záujmovom území (letné, zimné aktivity, vlek, chatovo-

záhradkárska osada). Tretím okruhom otázok sa zisťovalo, aké služby by občania uvítali, čo 

by navrhli a zlepšili, aké pozitíva a predpoklady, ale na druhej strane tiež aké negatíva tu vidia 

a či je podľa nich stav životného prostredia v tomto území vyhovujúci. Posledné otázky 

smerovali k tomu, či je toto územie vhodné pre vytvorenie prímestskej rekreačnej zóny, či by 

takúto iniciatívu obyvatelia privítali a či by sa aj oni sami podieľali na vytváraní. Základné 

charakteristiky o respondentoch sú pohlavie, vek, dosiahnuté vzdelanie a charakter bývania 

(rodinný dom alebo byt). Pomer pohlaví predstavoval 49 % žien k 51 % mužom. Respondenti 

boli vo veku 17 až 79 rokov, čo predstavuje priemer cca 35 rokov. Podľa vzdelania najviac –

59 % respondentov ma ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Podľa charakteru 

bývania až 67 % opýtaných býva v byte, zvyšok respondentov (33 %) v rodinnom dome.

Na základe vyhodnotenia dotazníka a terénneho prieskumu územia bol vytvorený 

návrh prímestskej rekreačnej zóny. 

Výsledky a diskusia

Z vyhodnotenia dotazníka vyplývajú nasledujúce zistenia a názory občanov. 

V priebehu dňa má väčšina opýtaných 2-5 hodín voľného času. U žien to predstavuje priemer 

4 hodiny, u mužov o trošku viac – 4,6 hodín. Tento voľný čas využívajú predovšetkým na 

prechádzky a pobyt v prírode, prácu v domácnosti, záhrade a muži tiež okolo domu, ďalej 

aktívne športom, čítaním kníh, prácou na počítači a mladšie ročníky často trávia čas na 

internete. Ženy sa venujú viac rodine a deťom, muži zas svojím záľubám. 

Čo sa týka rekreácie priamo v záujmovom území, z výsledkov dotazníka vyplynulo, že 

v lete sa tu zdržiavajú v priemere viac ženy a to 2,8 dní v týždni, muži 2,2 dní v týždni. 

V zime naopak muži v priemere 1,3 dňa, ženy 1,2 dňa počas týždňa. Vôbec do tejto oblasti 

nechodieva 5 % respondentov. Z ponúkaných letných aktivít sa najviac venujú krátkym 

prechádzkam prírodou (64 %), bicyklovaniu (59 %), opekaniu (54 %) a zdržiavajú sa 

v chatovo-záhradkárskej osade (41 %). Zo zimných činností sú to predovšetkým: krátke 

prechádzky (57 %) a lyžovanie (29 %). Všeobecne tu v zime chodieva menej obyvateľov a na 

kratší čas. Podolínsky vlek využíva 29 % opýtaných, avšak väčšina z nich by privítala 

zlepšenie služieb, predovšetkým zasnežovanie, 63 % vôbec nelyžuje a zvyšných 8 % chodieva 

do iných stredísk. Chatu/záhradu má 28 % opýtaných, zvyšok – 72 % nie, no i napriek tomu tu 

mnohí trávia letné dni u svojich známych a priateľov. 
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Respondenti by privítali vytvorenie povolených ohnísk  aj s posedením – 60 % 

opýtaných, vytvorenie cyklotrasy – 47 % a viac lavičiek a odpočívadiel – 41 %. Tiež

informačné tabule, vodnú plochu a detské ihrisko. Zo stravovacích a ubytovacích služieb by to 

bolo sezónne občerstvenie (50 %) a menšie chatky (29 %). Navrhli ešte vytvoriť bežkársku 

stopu, poprípade okruh, opravu studničiek v tomto území a kosenie okolo cesty. Najväčšími 

pozitívami tejto oblasti sú podľa miestnych: tiché a čisté prostredie, vlek, turistické chodníky 

a blízkosť od mesta. Obmedzeniami zase čierne skládky odpadov, málo služieb a málo 

možností rekreácie. Na otázku, či je stav životného prostredia vyhovujúci odpovedali 

respondenti takto: 52 % skôr áno, 30 % skôr nie, 15 % áno, určite, 3 % nie.   

Z posledných otázok vyplynulo, že toto záujmové územie je vhodné pre vytvorenie 

prímestskej rekreačnej zóny (94 % respondentov), len väčšina podotkla, že tu chýba viac 

možností. 6 % respondentov by rekreačnú oblasť nechcelo, najmä z dôvodu že by začala 

výstavba, bolo by tu viac áut a stratilo by sa ticho a pokoj. Celkovo by 86 % respondentov 

privítalo vytvorenie rekreačnej zóny a 62 % z nich by sa aj spolupodieľalo na jej vytváraní.

Dotazníkový prieskum teda ukázal, že obyvatelia by iniciatívu rozvoja rekreácie

privítali. V súvislosti s tým, že toto územie je aj podľa územného plánu mesta určené pre 

rozvoj rekreácie a zosúladením požiadaviek miestnych, navrhujem v danom území: 

- revitalizáciu ovocného sadu,

- vytvoriť detské ihrisko z materiálov prírodného charakteru, 

- vytvoriť vo vhodných zákutiach povolené ohniská s posedením, 

- okolo cesty doplniť viac lavičiek (prípadne aj altánky) a odpadových košov, 

- obnoviť turistické značenie na 3 turistických trasách, 

- smerom na obec Vyšné Ružbachy vytvoriť náučný chodník (informačné tabule) a tiež 

  spevniť cestu, aby sa dala súbežne využívať aj ako cyklochodník,

- v oblasti pri vleku vytvoriť vodnú plochu, ktorá by v zime slúžila pre potreby zasnežovania, 

  v lete na rekreačné účely, 

- vytvoriť menší športový areál pri vleku (ihriská, v zime klzisko),

- upraviť ovčí salaš a jeho okolie a využiť ho pre agroturistiku, čo by prilákalo aj turistov

- zabezpečiť sezónne občerstvenie (napr. v lokalite pri vleku),

- zabezpečiť viac ubytovacích kapacít, buď rozšírením chatovo-záhradkárskej osady, alebo   

  výstavbou menších chatiek, napríklad pri vleku,

- vytvoriť prírodný amfiteáter a ponúknuť tak kultúrne a spoločenské podujatia, 

- odstrániť čierne skládky, odstrániť znečistenie, najmä v okolí potoka, 
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- kosiť lúky, vysádzať, kde je to potrebné,

- starať sa o toto územie, upravovať a tvoriť ho v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Tieto návrhy sú konkrétnejšie a jasnejšie v porovnaní s územným plánom. Ten 

o rozvoji rekreácie v tomto záujmovom území pojednáva dosť obšírne. Navrhuje sa rozvíjať 

zariadenia v povodí Krížneho potoka na turistickej trase Zamagurie a na cestnej a pešej 

komunikácií na Vyšné Ružbachy: dobudovaním spojenia cestnej komunikácie, vybudovaním 

vodných nádrží pre šport a rekreáciu, vybudovaním ubytovacích a športových zariadení pri 

navrhovaných vodných plochách [7].

Záver

Dotazník slúžil pre potreby zistenia názorov v oblasti krátkodobej rekreácie a s tým 

súvisiacich činností a tiež postojov k vytvoreniu prímestskej rekreačnej zóny v danom 

záujmovom území. Nielen prírodno-antropogénny potenciál územia, ale aj požiadavky 

obyvateľov sú totiž rovnako dôležité a majú významnú úlohu pri vytváraní návrhu prímestskej 

rekreačnej zóny. 

Na základe poznania požiadaviek a názorov miestnych je možné lepšie zosúladiť 

návrhy v danom území. Rekreačná zóna v extraviláne mesta Podolínec bude slúžiť práve ich 

rekreačným potrebám a záujmom.  
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Diverzita lesostepnej vegetácie vo vybraných lokalitách na území Bratislavy
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Úvod a formulácia cieľa

Priamo na území hlavného mesta Slovenska sú ešte zachované pôvodné či prirodzené 

spoločenstvá mäkkých, prechodných i tvrdých lužných lesov, panónskych hájov, 

podunajských lesostepí a kostravových stepí. Stretávame sa tu s kontrastnými typmi 

spoločenstiev od močiarnych vrbín s čarovnými zákutiami mŕtvych a bočných ramien Dunaja, 

cez exotiku "tropickej džungle" s lianami, tvrdé luhy s  kobercami tisícov jarných kvetov, 

parkové scenérie panónskych dúbrav až po nemenej exotickú savanu či "buš" lesostepí, 

prechádzajúcich do formácií, pripomínajúcich rozsiahle ruské stepi [1].

Cieľom práce je zhrnúť poznatky o vegetácii záujmových území, zhodnotiť 

vyhotovené fytocenologické snímky jednotlivých lokalít, zhrnúť prebiehajúce manažmentové 

opatrenia daných lokalít ako i návrh ďalších opatrení v záujme ochrany sledovaných území.

Opis sledovaných lokalít

Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky je územie so 4. stupňom ochrany. Nachádza sa 

južne od Bratislavy na pravom brehu Dunaja, v katastrálnom území obcí Čunovo a Rusovce. 

Rozlohou predstavuje 613,56 ha. Z morfogenetického hľadiska je Podunajská nížina typom 

mladej poriečnej roviny [2]. Podklad tvoria fluviálne sedimenty na neogénom podloží, 

charakteristickým podkladom sú štrky  a piesky. Lokalita patrí do oblasti nížinnej klímy s 

miernou inverziou teplôt, suchej až mierne suchej, subtyp teplá. Hydrologický režim 

podzemných i povrchových vôd je ovplyvňovaný celoročnými vzťahmi podzemných vôd 

s povrchovými vodami v koryte Dunaja, prítokom podzemných vôd zo strany rakúskych 

hraníc a zrážkami. Prirodzený vodný režim je výrazne ovplyvnený prevádzkou vodného diela 

Gabčíkovo – Hrušovskej zdrže, a to najmä manipuláciou s hladinou vody v zdrži a v 

pravostrannom priesakovom kanáli. Územie PR sa nachádza v ochrannom pásme vodného 

zdroja (VZ Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď).

Z hľadiska fytogeografického členenia záujmové územie spadá do oblasti panónskej 

flóry (Pannonicum), do fytogeografického okresu Podunajská nížina. V území je zastúpených 
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viac typov vegetácie – lesostep, lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá. Najvýznamnejším 

spoločenstvom je asociácia Asparago-Crataegetum (Jurko 1958) Mucina 1985 so 

subasociáciami s Brachypodium pinnatum a Festuca rupicola. Toto spoločenstvo tvorí 

prechod medzi lesnými a xerotermnými trávovo-bylinnými spoločenstvami. Floristicky je to 

pomerne bohaté spoločenstvo, priemerný počet druhov sa v ňom pohybuje okolo 70 – 80. 

Spoločenstvo Asparago-Crataegetum je pozoruhodné výskytom zástupcov čeľade 

Orchideaceae: vstavač ploštičný (Orchis coriophora), vstavač vojenský (O. militaris), vstavač 

obyčajný (O. morio), pokrut jesenný (Spiranthes spiralis). 

Prírodná rezervácia Ostrov Kopáč so 4. stupňom ochrany sa nachádza južne od 

Bratislavy na ľavom brehu Dunaja, v katastrálnom území obce Podunajské Biskupice.

Lokalita je z geomorfologického hľadiska súčasťou regiónov hornej časti Žitného ostrova [3]. 

Nachádza sa vo vrcholovej časti Dunajom naneseného veľkého náplavového kužeľa [4]. 

Geologickú stavbu sledovaného územia tvoria štvrtohorné štrky a piesky. Lokalita takisto 

spadá do suchej, teplej, nížinnej oblasti. Hydrologický režim je podmienený hladinou 

podzemných vôd, ktoré sú pod vplyvom Dunaja. Priepustnosť neogénnych a štvrtohorných 

sedimentov a charakteristickej štrkovej vrstvy vystupujúcej na povrch spôsobuje drenážny 

účinok [5]. Tento efekt umožňuje podmienky pre výskyt xerotermných: stepných a 

lesostepných spoločenstiev.

Charakteristickým spoločenstvom tejto oblasti je asociácia Asparago-

Crataegetum [6]. Nachádzajú sa tu druhy, ktoré sa prispôsobili týmto suchým a teplým 

podmienkam. Spoločenstvu pripomínajúcemu buš či africkú savanu dominujú trávy, 

predovšetkým kostravy (Festuca sp.), kavyľ vláskovitý (Stipa capillata), mrvica peristá 

(Brachypodium pinnatum), traslica prostredná (Briza media); bylinné poschodie je obohatené 

vzácnymi druhmi z čeľade vstavačovitých: vstavač ploštičný (Orchis coriophora; CR), 

vstavač vojenský (Orchis militaris; VU), vstavač obyčajný (O. morio; VU); významnými 

druhmi sú tiež  paľadenec prímorský (Tetragonolobus maritimus; VU), tunika 

lomikameňovitá (Petrorhagia saxifraga; NT), palina pontická (Artemisia pontica; VU) [7]. Z 

menej vzácnych druhov sa často vyskytujú napr. rozchodník šestradový (Sedum saxengulare), 

mliečnik Seguierov (Tithymalus seguieriamus), asparágus lekársky (Asparagus officinalis), 

modrica strapcovitá (Muscari atlanticum) i cesnak orešcový (Allium scorodoprasum).

Z krovín tu nájdeme najmä hloh jednosemenný (Cartaegus monogyna), zob vtáči (Ligustrum 

vulgare) a dráč obyčajný (Berberis vulgaris). Ojedinelý výskyt stromov zastupuje topoľ

čierny (Populus nigra) a dub letný (Quercus robur) [8]. Druhy rastlín sú uvedené v zmysle 

Marholda, Hindáka [eds.], 1998 [9].
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Metódy výskumu

V nadväznosti na predošlý výskum (Diverzita druhov a spoločenstiev nelesnej 

vegetácie lokality Ostrovné lúčky [10]) som v priebehu mesiacov marec 2008 - marec 2009 

(PR Ostrov Kopáč, PR Ostrovné lúčky), resp. Rusovecký park: jún 2008 – (bude prebiehať 

do) apríl 2009 robila za každý mesiac fytocenologické zápisy podľa metodiky Braun-

blanquetovej stupnice (staršieho typu) a fotodokumentáciu na všetkých troch spomínaných 

lokalitách. Na každej lokalite som si zvolila tri typy trvalých plôch (rozmer 4x4m), na základe 

ovplyvňujúcich faktorov. Každý typ som označila príslušnou farbou na hraničných kolíkoch, 

ktoré vymedzovali každú plochu: biela farba (B) - plocha na okraji lesostepi (vplyv 

vedľajšieho biotopu, zarastanie); červená farba (Č) - plocha v blízkosti chodníka 

(antropogénne vplyvy); žltá farba (Ž) - plocha uprostred lesostepi  (najcharakteristickejšia, 

bez vplyvov). Každá lokalita bola označená číslom: PR Ostrov Kopáč (1), PR Ostrovné lúčky 

(2), Rusovecký park (3). Bolo teda vyhotovených 9 fytocenologických zápisov pre každý 

mesiac (B1, Č1, Ž1, B2, Č2, Ž2, B3, Č3, Ž3), spolu (zatiaľ) 72 zápisov. Pre jednoduchšie 

hodnotenie boli zápisy rozdelené na 5 charakteristických období: skorý jarný aspekt (marec), 

neskorší jarný aspekt (apríl-máj), skorý letný aspekt (jún-júl), neskorší letný aspekt (august-

september) a jesenný aspekt (október-november). Na základe Shannon-Wienerovho indexu 

som porovnávala diverzitu jednotlivých plôch i lokalít navzájom. Údaje boli vložené do 

databázy programu Turbowin. 

Výsledky

Na základe fytocenologických snímok sme zistili, že priemerne najviac druhov na 

plochu bolo na Ostrove Kopáč (29), najmenej v Rusoveckom parku (22). Podľa typu plochy 

najvyšší priemerný počet druhov mali žlté plochy (28), najnižší červené (24ks) (Tab. 1). 

Tab. 1: Početnosť druhov na jednotlivých plochách

Ostrov Kopáč Ostrovné lúčky Rusovecký park
B 26 29 21
Č 32 26 14
Ž 28 24 31

Najcharakteristickejším obdobím, kedy bola na všetkých plochách najvyššia početnosť 

druhov, bol skorý letný aspekt (jún-júl). Na Obr.1 (graf A, B, C), kde sú v tomto období 

znázornené vybrané, dominantné druhy (s pokryvnosťou nad 5%), vidíme, že druhy 

s najväčšou pokryvnosťou boli predovšetkým rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare), 

ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), nátržník piesočný (Potentilla arenaria), mliečnik 

chvojkový (Tithymalus cyparissias), kotúč poľný (Eryngium campestre).
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Skorý letný aspekt Ž2
Arrhenatherum elatius      

Asperula cynanchica

Dactylis glomerata

Petrorhagia saxifraga

Potentilla arenaria            

Sedum sexangulare

Teucrium chamaedrys     

Thymus serpyllum

Tithymalus cyparissias     

ostatné

Skorý letný aspekt Č2
Arrhenatherum elatius      

Asperula cynanchica

Petrorhagia saxifraga

Potentilla arenaria            

Sedum sexangulare

Tithymalus cyparissias    

Eryngium campestre     

Dactylis glomerata

Teucrium chamaedrys     

ostatné

Skorý letný aspekt B2 Arrhenatherum elatius      

Dactylis glomerata

Eryngium campestre     

Potentilla arenaria

Sanguisorba officinalis

Sedum sexangulare

Teucrium chamaedrys     

Tithymalus cyparissias    

ostatné

   

Obr.1(graf A, B, C) Pokryvnosť vybraných druhov rastlín na Ostrovných lúčkach (dominantné druhy)

V Tab. 2 vidíme, že podľa Shannon-Wienerovnho indexu diverzity najvyššiu 

rozmanitosť preukazuje plocha v blízkosti lesného biotopu na Ostrove Kopáč (plocha B1), 

kým najnižšiu plocha, ktorá je taktiež umiestnená v blízkosti iného (lesného) biotopu na 

Ostrovných lúčkach (plocha B2). Hodnotou diverzity (H) sú si najpodobnejšie plochy

v lokalite Rusovecký park, no z hľadiska druhového zloženia medzi týmito jednotlivými 

plochami sme zaznamenali najväčšie odchýlky.

A

B

C
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Tab. 2: Indexy diverzity (H) podľa Shannona-Wienera

Ostrov Kopáč Ostrovné lúčky Rusovecký park

B 4,348 1,956 2,130

Č 3,428 2,011 2,138

Ž 2,178 2,106 2,129

Diskusia

Pre výskyt ojedinelej a vzácnej  kombinácie xerotermných dunajských lesostepí 

v bezprostrednom susedstve so spoločenstvami lužných lesov a mnohých vzácnych taxónov 

vyskytujúcich sa na tomto území bol Ostrov Kopáč v roku 1976 vyhlásený za štátnu prírodnú 

rezerváciu (v r. 1995 prekategorizovaný na PR). PR Ostrovné lúčky bola vyhlásená v roku 

1988. Je chránená z dôvodu výskytu vzácnej flóry lesostepných spoločenstiev, predovšetkým 

čeľade vstavačovitých.

Z dôvodu zachovania týchto biotopov bolo v minulosti vykonaných niekoľko

manažmentových opatrení (zbieranie odpadkov, kosenie a pastva ako prevencia proti šíreniu 

nitrofilných druhov [2], zásah v stromovom poschodí topoľového porastu na miestach 

kvantitatívneho výskytu vzácnych druhov [11], odporúčalo sa neodstraňovať hlohy, keďže 

starých hlohov bolo len pár a v dôsledku stáleho znižovania podzemnej vody hynuli [12], 

kosenie v 2. a 4. dekáde júla [11], odstraňovanie semenáčov borovíc [12].

Medzi aktuálne priority manažmentu lesostepí patrí odstránenie starých i juvenilných 

borovíc (Pinus sylvestris), a takisto ich semenáčov, ktoré vo veľkej miere zarastajú lesostepné 

spoločenstvá, miestami vznikajú až borovicové lesíky. Ich nežiaduci vplyv vyplýva 

predovšetkým z toho, že menia pH pôdy, čím potláčajú pôvodné lesostepné spoločenstvá.  Za 

posledné roky sa taktiež rapídne rozšíril porast hlohu (Crataegus monogyna) a bráni tak 

prenikaniu dostatku svetla do bylinného porastu. Žiaduca je preto jeho eliminácia 

a presvetlenie zarastajúcich častí lesostepí. Ďalej je potrebné pokračovať v každoročnom 

kosení v záujme záchrany vzácneho druhu Spiranthes spiralis, ako i ďalších vzácnych druhov 

orchideí vyskytujúcich sa v tejto oblasti. Zbavovanie sa starej biomasy je možné realizovať aj 

formou pasenia, nie však príliš veľkými zvieratami (kone), keďže pokrut jesenný (Spiranthes 

spiralis) je citlivý na prílišné zošliapavanie.  

Záver

Najvyššia početnosť druhov bola zaznamenaná na Ostrove Kopáč (plocha Č1),

najnižšia v Rusoveckom parku (plocha Č3). Najvyššia druhová diverzita bola všeobecne 

zaznamenaná na Ostrove Kopáč. Medzi všeobecne najprevládajúcejšie druhy patrí Sedum 
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sexangulare, Arrhenatherum elatius, Potentila arenaria, Tithymalus cyparissias, Eryngium 

campestre. Na území Ostrova Kopáč možno hovoriť o najzachovalejších lesostepných 

plochách, lesostepy na Ostrovných lúčkach sú pod najväčším antropogénnym vplyvom, 

plochy v Rusoveckom parku preukazujú najväčšiu tendenciu zarastania. Pre zachovanie 

týchto lesostepí je preto dôležité pravidelné kosenie a ďalšie, vyššie uvedené manažmentové 

opatrenia. 
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Hodnotenie cieľovej kvality krajiny – modelové riešenie a aplikácia vybraných postupov 

na území okresu Bratislava V

Katarína Tománková
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Úvod a formulácia cieľa

Vplyv človeka mnohokrát sleduje vlastné záujmy na úkor kvality prostredia, v ktorom 

žije. V krajine tak dochádza k rôznym stupňom premeny pôvodných prirodzených krajinných 

typov. Prijatie významných medzinárodných environmentálnych dohovorov viedlo najmä po 

r. 1990 k zavedeniu nových právnych predpisov na ochranu krajiny, jej štruktúry a

k vypracovaniu efektívnejších zásad jej využívania. Pre dosiahnutie udržateľného rozvoja 

krajiny a zachovanie rozmanitosti krajinných typov je potrebné prijať a uplatňovať účinné 

opatrenia nielen na nadnárodnej a národnej úrovni, ale predovšetkým na regionálnej a lokálnej

úrovni. Jedným z medzinárodných dohovorov, do ktorého sa tieto požiadavky premietli, je aj 

Európsky dohovor o krajine [1]. Európsky dohovor o krajine (ďalej len „EDoK“), ktorý bol 

prijatý vo Florencii v r. 2000, je prvým medzinárodným dokumentom zameraným výsostne na 

krajinu. Zahŕňa celé územie zmluvných strán, vrátane prírodných, vidieckych, mestských 

a prímestských oblastí, plochy pevniny, vodné plochy a morské oblasti. Predmetom záujmu sa 

stali nielen krajiny považované za významné, ale aj krajiny obyčajné a degradované. 

V súčasnosti EDoK ratifikovalo už 30 krajín a ďalších 6 krajín dohovor podpísalo. Slovenská

republika podpísala EDoK v máji 2005 a do platnosti vstúpil 1. decembra 2005 [2]. EDoK

okrem iného v článku 6 D zaviedol nový pojem „cieľová kvalita krajiny“. Všetky krajiny, 

ktoré ratifikovali EdoK, sa zaväzujú definovať po konzultácii s verejnosťou cieľovú kvalitu 

krajiny pre identifikované a vyhodnotené typy krajiny. Aj dnes už máme rôzne metodické 

prístupy, ktoré hodnotia atraktivitu, vizuálnu kvalitu, krajinný ráz, obraz, scenériu a ďalšie 

vlastnosti vyjadrujúce kvalitu krajiny na základe určitej kombinácie objektívne merateľných 

ukazovateľov a zistení o subjektívnom vnímaní jej hodnôt. Cieľová kvalita krajiny však 

prináša nový prístup: nehodnotíme iba súčasný stav, ale hľadáme vyjadrenie cieľového stavu

krajiny. Je to určitá „méta“, ktorú krajina nikdy nedosiahne, ale ku ktorej by mala vývojovo 
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smerovať [3]. Pri definovaní cieľovej kvality krajiny je teda jednou z dôležitých požiadaviek 

identifikovať a vyhodnotiť krajinné typy. Vo viacerých európskych krajinách sa už začali 

práce na projektoch typológie krajín. Slovensko je zatiaľ v štádiu prípravy metodiky pre 

tvorbu typológie [4], viaceré okolité krajiny (ako napríklad Česká republika a Rakúsko) majú 

už typológie vypracované a môžu tak poskytnúť cenné skúsenosti riešiteľskému kolektívu zo 

Slovenska. Cieľom týchto projektov je klasifikovať jednotlivé krajinné typy od národnej až po 

lokálnu úroveň a umožniť tak ich efektívnejšiu ochranu a zachovanie prírodných a kultúrnych 

hodnôt. Systematický prehľad o súčasnom stave typológií na európskej a národnej úrovni 

prináša napr. medzinárodný projekt ELCAI (European Landscape Character Assessment 

Initiative) [5].

Cieľom tohto príspevku je predstaviť vybrané výsledky vedeckého výskumu 

realizovaného v rámci diplomovej práce s názvom „Hodnotenie cieľovej kvality krajiny –

modelové riešenie a aplikácia vybraných postupov na území okresu Bratislava V.“ 

V diplomovej práci ide o hodnotenie cieľovej kvality krajiny v území, ktoré predstavuje 

špecifický typ urbanizovanej krajiny. Hodnotenie sa realizovalo pomocou pilotného 

dotazníkového prieskumu. Vychádzajúc z faktu, že názory verejnosti sú kľúčovým prvkom pri 

definovaní cieľovej kvality krajiny v kontexte požiadaviek EdoK, bolo cieľom prieskumu 

získať názory obyvateľov na kvalitu krajiny v jednotlivých mestských častiach okresu 

Bratislava V. V prvej časti príspevku predstavím charakteristiku sledovaných mestských častí 

a metodický postup práce. V druhej časti uvádzam prvé výsledky získané pomocou pilotného 

dotazníkového prieskumu, ktoré dokumentujú:

- do akej miery sa charakteristiky obyvateľstva (ako vek, pohlavie, vzdelanie, miesto 

odkiaľ pochádzajú a dĺžka obdobia počas ktorého v záujmovom území bývajú) 

premietajú do ich prianí a požiadaviek týkajúcich sa charakteristických čŕt krajiny 

mestskej časti v ktorej žijú,

- ktoré faktory významne ovplyvňujú vzájomný vzťah medzi „profilom“ respondentov a 

ich predstavou o cieľovej kvalite krajiny.

Vymedzenie územia

Záujmovým územím je okres Bratislava V, ktorý tvoria mestské časti Petržalka, 

Jarovce, Rusovce a Čunovo. Mestská časť Petržalka bola k Bratislave pričlenená v roku 1946, 

mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo v roku 1971 [6]. Tieto mestské časti majú spoločný 

historický vývoj a prírodné podmienky. Po roku 1970 sa však charakter mestskej časti 
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Petržalka výrazne zmenil výstavbou panelových sídlisk zo 70. a 80. rokov 20.storočia. Táto 

mestská časť je v súčasnosti tvorená prevažne vysokopodlažnou panelovou zástavbou a pri 

počte 114 153 obyvateľov na 28,7 km2 (k 31.12.2006) sa radí medzi najväčšie sídliská 

strednej Európy [7]. Naproti tomu mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo sú 

charakteristické nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov a dodnes si zachovali vidiecky

ráz. Výrazné rozdiely sú aj v súčasnom stave atraktívnosti týchto mestských častí pre bývanie. 

Napríklad v mestských častiach Jarovce a Čunovo možno v posledných rokoch pozorovať 

neustály nárast počtu obyvateľov sťahovaním, ešte výraznejšie sa tento trend prejavuje 

v mestskej časti Rusovce, kde počet prisťahovaných prevažuje 2 až 3 násobne nad 

vysťahovanými. Opačný jav možno už dlhodobo pozorovať v mestskej časti Petržalka, kde

dokonca v posledných rokoch počet obyvateľov mierne klesá [7]. Na ďalšie rozdiely medzi 

Petržalkou a Jarovcami, Rusovcami a Čunovom poukazujú tabuľky č. 1 a 2.

Tab. 1: Základné územné charakteristiky jednotlivých mestských častí okresu Bratislava V. ( k 31. 12. 2006)
Mestská časť Rozloha (km²) Počet obyvateľov Hustota obyv. na 1 km² Prvá písomná zmienka

Čunovo 18,6 933 50 1232

Jarovce 21,3 1 249 59 1208

Petržalka 28,7 114  153 3977 1225

Rusovce 25,6 2 287 89 1208

Zdroj: Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy (2007) [7].

Z tab. 1 je zrejmé, že jednotlivé mestské časti majú pomerne rovnakú rozlohu. Najväčšou je 

Petržalka, nasledovaná Rusovcami a Jarovcami, najmenšie je Čunovo. Z hľadiska hustoty 

obyvateľov však môžme pozorovať výrazný rozdiel, Petržalka s takmer 4 000 obyvateľmi na 

1 km2 výrazne prevyšuje hodnoty ostatných mestských častí, kde najväčšiu hustotu 

obyvateľov dosahujú Rusovce s počtom 89 obyvateľov na 1 km2.

Tab. 2: Štruktúra a využívanie jednotlivých mestských častí okresu Bratislava V. v %.

MČ

zastavaná 

plocha

lesné 

pozemky

orná 

pôda

vinice záhrady ovocné 

sady

trv. tráv. 

porasty

vodné 

plochy

ostatné 

plochy

Čunovo 3,6 8,3 41,4 * 1,5 3,4 0,6 6,2 35.0

Jarovce 4,0 4,6 69,4 * 1,3 3,4 0,2 2,0 15,1

Petržalka 25,9 9,7 18,8 * 0,8 1,1 0,9 7,2 35,6

Rusovce 6,3 5,6 68,5 * 1,5 - 0,9 2,0 15,2

Zdroj: Hrnčiarová a kol., 2006 [6] *nemerateľný údaj
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Rozdielnosť charakteru mestských častí, na ktorú poukazujú aj tab. 1 a tab. 2, bola 

hlavným dôvodom, prečo sme práve toto územie zvolili ako modelové na overenie rozdielov 

v názoroch obyvateľov na ideálny stav kvality krajiny.

Materiál a metódy

Na získanie názorov miestnych obyvateľov o ich predstave cieľovej kvality krajiny je

použitý dotazníkový prieskum. Dotazník je anonymný, vek respondentov je vyšší ako 15 

rokov a je určený obyvateľom okresu Bratislava V. Zatiaľ išlo o pilotné testovanie 

pripraveného dotazníka na vzorke 20 respondentov z Petržalky. Išlo o overenie, či je dotazník 

vhodný pre potvrdenie, ktoré faktory významne ovplyvňujú vzájomný vzťah medzi 

„profilom“ respondentov a ich predstavou o cieľovej kvalite krajiny. Dotazník pozostáva

z dvoch častí. Prvá časť je zameraná na získanie osobných údajov o respondentovi (vek, 

pohlavie, vzdelanie, zamestnanie, z ktorej mestskej časti pochádza, či tu žije od narodenia 

alebo sa sem prisťahoval). Druhá časť je zameraná na zistenie, ktoré prvky vníma respondent 

v krajine pozitívne a ktoré naopak negatívne. Súčasťou dotazníka sú fotografie záujmového 

územia zachytávajúce jednotlivé prvky krajinnej štruktúry, s ktorými obyvatelia prichádzajú 

denne do styku (panelové domy, rodinné domy, les, orná pôda, vodná plocha, historická 

budova,...). Týmto fotografiám následne respondenti prideľujú bodové hodnoty na základe ich 

pozitívneho/negatívneho vnímania. Pri vyhodnotení dotazníkov sa sleduje, akou mierou 

ovplyvňujú jednotlivé charakteristiky z „profilu“ respondenta jeho vnímanie okolitej krajiny 

a hodnoty, ktoré jej pripisuje.

Dotazníkový prieskum, ktorý bude v mesiaci marec 2009 realizovaný na väčšom 

reprezentatívnom súbore respondentov, bude tiež testovať rozdiely medzi vnímaním 

urbanizovaného prostredia Petržalky a prostredia vidieckeho rázu (Jarovce, Rusovce, Čunovo)

zo strany miestnych obyvateľov v okrese Bratislava V. Súčasťou druhej etapy výskumu bude 

aj identifikácia príčin, ktoré spôsobujú rôznorodosť pohľadov.

Výsledky a diskusia

Ako už bolo uvedené vyššie, v pilotnom testovaní dotazníka bolo oslovených 20

respondentov (z toho 8 mužov a 12 žien), z ktorých 12 žijú v záujmovom území po celý život 

a 8 sa prisťahovali z iných obcí. Za prvky, ktoré vo svojej mestskej časti obyvatelia vnímajú 

ako pozitívne boli najčastejšie označované trávnatá plocha, park a vodná plocha. Za najviac 

negatívne prvky považujú obyvatelia znečistenie verejných priestranstiev, nevhodnú úpravu 
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verejných priestranstiev a nedostatok zelene. Pri zisťovaní názorov na okolitú krajinu sa 

nepreukázali výrazné rozdiely vo vnímaní celkového vzhľadu územia medzi obyvateľmi, ktorí 

v záujmovom území žijú od narodenia a medzi prisťahovanými obyvateľmi. Z hľadiska 

pozitívneho/negatívneho vnímania fotografií zo záujmového územia sa prejavil rozdiel pri 

fotografii panelových domov. Tieto viac pozitívne vnímali obyvatelia, ktorí v mestskej časti 

Petržalka žijú po celý život.

Veľmi cenné výsledky určite prinesie vyhodnotenie rozšíreného súboru 

dotazníkového prieskumu, kde sa overí ďalšia z hypotéz, a to do akej miery sú rozdielne 

názory vnímania cieľovej kvality krajiny medzi respondentmi z Petržalky a respondentmi z

Jaroviec, Rusoviec a Čunova.

Záver

Pilotné testovanie dotazníka na vzorke respondentov žijúcich v Petržalke potvrdilo

vhodnosť štruktúry zostaveného dotazníka. Umožnilo tiež identifikovať hlavné oblasti 

problémov, ktoré obyvatelia dotknutého územia vnímajú v mestskej časti Petržalka. V

pokračovaní dotazníkového prieskumu, ktorý bude realizovaný v marci 2009, bude na základe 

týchto zistení identifikovaným problémom venovaná zvýšená pozornosť. Ako vhodný spôsob 

prieskumu verejnej mienky obyvateľov z hľadiska ich predstavy o ideálnej krajine 

a rôznorodosti vnímania jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry sa osvedčili fotografie 

záujmového územia. Pre získanie hodnovernejších výsledkov sa ukázala potreba rozšíriť 

súbor fotografií dotazníka.
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Úvod a formulácia cieľa

Slovenský kras bol pre jeho nesmiernu druhovú bohatosť (vyše 1 450 rastlinných 

taxónov a viac ako 4 000 živočíšnych druhov) a pre zachovanie jeho výnimočných prírodných 

hodnôt, vyhlásený za národný park 1. marca 2002. Od roku 1977 je územie zaradené aj do 

medzinárodnej siete biosferických rezervácií (BR) v rámci programu UNESCO – človek 

a biosféra (MAB). Geologická stavba územia podmienila, že je tu najväčšia hustota 

podzemných a povrchových krasových javov na Slovensku. Jaskyne Slovenského krasu 

a priľahlého Aggtelekského krasu boli v decembri 1995 (Berlín) zapísané do Zoznamu 

svetového prírodného dedičstva UNESCO. 

Výchova, propagácia a práca so širokou verejnosťou predstavuje jednu zo základných 

funkcií BR. Jedným z hlavných cieľov systematickej práce environmentálnej osvety 

prostredníctvom náučných chodníkov je priviesť návštevníkov k aktívnej forme záujmu o 

prírodu, to znamená nenásilnou formou ich zapojiť nielen do obdivovania krás, ale aj k 

ochrane prírody a krajiny. V tejto oblasti sú efektívnymi organizačnými formami 

environmentálneho vzdelávania vychádzky, výlety a exkurzie, ktoré sa spravidla uskutočňujú 

v prírodnom prostredí. Vzdelávací význam uvedených organizačných foriem edukácie spočíva 

v priamom poznávaní prírodného, kultúrneho a spoločenského prostredia a jeho histórie [1]. 

Cieľom príspevku je poskytnúť kompletnú analýzu náučných chodníkov 

v Slovenskom krase, ako jednej z foriem environmentálnej osvety a zároveň aj identifikovanie 

ich problémov SWOT analýzou. 

Materiál a metódy

Predkladaný príspevok je stručným zhrnutím parciálnej časti praktického terénneho 

prieskumu so zameraním na manažment NP Slovenský kras z pohľadu jeho ochrany 
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a environmentálnej osvety. Z tohto dôvodu určitým podielom  výskumnej náplne v oblasti 

environmentálnej osvety bola rekognoskácia náučných chodníkov vymedzeného územia NP 

Slovenský kras. Terénny prieskum bol realizovaný v druhej polovici roku 2008. V príspevku 

je uvedený kompletný prehľad náučných chodníkov v NP Slovenský kras a ich význam 

v edukačnom procese. V národnom parku sa nachádza 5 náučných chodníkov: Zádielská 

tiesňava, Horné lúky, Jasovská skala, Domica a okolie a Jaskyne Slovenského krasu. 

Súčasťou príspevku je aj identifikovanie problémov náučných chodníkov metódou SWOT 

analýzy, v rámci ktorej sme hodnotili silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia 

jednotlivých náučných chodníkov, ktoré sú uvedené za popisom príslušného chodníka. 

Výsledky SWOT analýzy príležitosti a ohrozenia sú viac-menej spoločné pre všetky chodníky 

a uvádzame ich v tab. 1.

Výsledky a diskusia

V našich podmienkach je najčastejší typ náučného chodníka bez sprievodcu, nazývaný 

samoobslužný náučný chodník. Výhodou samoobslužného náučného chodníka je, že 

návštevník si sám podľa vôle, fyzickej zdatnosti, časových možnoslí a podľa počasia zvolí 

tempo prehliadky jednotlivých zaujímavostí náučného chodníka. Dobre koncipované náučné 

chodníky môžu aktivizovať k účasti na ochrane prírody [2]. Hoci je na Slovensku súčasný stav

v existencii náučných chodníkov veľmi priaznivý, pretože patríme k stredoeurópskej špičke, 

informovanosť širokej verejnosti ako aj učiteľov je pomerne nízka. Možnosti získať 

informácie o existujúcej sieti náučných chodníkov sú malé, nakoľko ich tvorcovia nemajú 

dostatok finančných prostriedkov na distribúciu informačných letákov a brožúr [3]. 

Náučný chodník Zádielská tiesňava: Národná prírodná rezervácia (NPR) Zádielská tiesňava 

dokumentuje vplyv vody na morfológiu krajiny, vývoj flóry a fauny v postglaciáli a vplyv 

reliéfu terénu na výskyt druhov. V jaskyniach nachádzajúcich sa v Zádielskej tiesňave boli 

objavené archeologické nálezy z praveku, zo staršej doby bronzovej a z mladšej doby 

bronzovej - tzv. Bukovohorskej kultúry. NPR je známa aj zvratom vegetačných pásiem 

a prelínaním sa panónskych a karpatských druhov. 

Chodník s historickým, prírodovedným a ochranárskym zameraním otvorili v roku 

1977 a rekonštruovali ho v roku 1992. Náučný chodník sa začína za obcou Zádiel a smeruje 

na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu proti toku Blatnického potoka. Trasa chodníka tvorí 

uzavretý okruh s dĺžkou 5 km a prekonáva prevýšenie 350 m. Chodník pozostáva zo siedmych 

informačných panelov: prvý je venovaný informáciám o NPR Zádielská tiesňava, druhý sa 
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venuje geomorfológii, tretí flóre, štvrtý faune. Piaty panel sa venuje obhospodarovaniu, šiesty 

krasovým javom a siedmy histórii osídlenia.

Silné stránky: primeraný počet panelov, obsahová náplň textov, ktoré sú prezentované na 

paneloch je stručná, jasná a výstižná, informácie sú prezentované zrozumiteľne a komplexne.

Slabé stránky: nižšia úroveň grafickej prezentácie územia,  trasa chodníka je časovo 

neprimerane dlhá (5 km),  nevhodný pre všetky skupiny návštevníkov resp. nevhodný pre deti 

a starších ľudí (trasa chodníka je časovo a fyzicky náročnejšia).

Náučný chodník Horné lúky: Trasa chodníka sa začína v obci Hačava a pokračuje do sedla 

Krížna Poľana. Potom pokračuje v NP, kde sa tradične obhospodarované lúky a pasienky 

striedajú s lesom. Chodník končí na vyhliadke v blízkosti obce Háj. Náučný chodník 

pozostáva zo siedmych informačných panelov. Prvý a posledný panel sú venované 

informáciám o náučnom chodníku. Druhý poskytuje informácie o NP Slovenský kras, tretí o 

obci Hačava a štvrtý sa venuje obhospodarovaniu. Piaty je zameraný na faunu a šiesty na flóru 

pasienkov Slovenského krasu. 

Silné stránky: chodník nadväzuje na náučný chodník Zádielská tiesňava (pre fyzicky 

zdatnejších návštevníkov možnosť ďalších informácií),  poskytuje možnosť zoznámiť sa 

s ukážkami obhospodarovania krajiny,  možnosť vidieť vzácne výsledky spolužitia miestneho 

obyvateľstva s prírodou.

Slabé stránky: nižšia úroveň obsahovej náplne textov na informačných paneloch (dva zo 

siedmych panelov sú venované informáciám o náučnom chodníku – prvý a posledný),  nižšia 

úroveň grafického spracovania (málo atraktívna prezentácia),  nízka propagácia chodníka.                                               

Náučný chodník Jasovská skala: Chodník sa nachádza v chránenom území NP Slovenský 

kras, NPR Jasovské dubiny, NPR Palanta, NPP Jasovská jaskyňa, NKP Jasovský kláštor v 

katastrálnom území obce Jasov. Predmetom ochrany tohto územia sú aj vzácne lesné biotopy, 

s výskytom viacerých vzácnych chránených druhov rastlín a živočíchov. Je tu vyvinutá celá 

škála povrchových i podzemných krasových foriem a javov. Širšie územie v okolí NPR je 

súčasťou navrhovaného územia európskeho významu Domické škrapy, ako aj chráneného

vtáčieho územia Slovenský kras v rámci sústavy chránených území NATURA 2000. Náučný 

chodník začína v Jasove (pri Jasovskom jazere) a prechádza východným okrajom NPR 

Jasovské dubiny. Trasa chodníka začína stúpaním okolo kláštorného cintorína na kótu 

Jasovská skala a pozostáva zo siedmych panelov. Prvý je všeobecný a je venovaný základným 

informáciám o NP. Druhý sa zameriava na lesné hospodárstvo a tretí na históriu. Štvrtý je 
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venovaný geológii, piaty flóre a šiesty faune. Chodník sa vracia k Jasovskej jaskyni, kde aj 

končí siedmym informačným panelom o tejto jaskyni.

Silné stránky: umiestnenie chodníka v teréne,  informácie o viacerých maloplošných 

chránených územiach v lokalite umiestnenia (NP Slovenský kras, NPR Jasovské dubiny, NPR 

Palanta, NPP Jasovská jaskyňa, NKP Jasovský kláštor),  komplexné obsahové spracovanie 

o lokalite,  chodník informuje.

Slabé stránky: začiatok trasy chodníka vo fyzicky náročnom teréne.                            

Náučný chodník Domica a okolie:  Náučný chodník prechádza NPR Domické škrapy.  Časť 

chodníka sa nachádza nad jaskyňou Domica, časť na úbočí vrchu Čertova diera. Ďalšiu jeho 

časť tvorí národná prírodná pamiatka (NPP) jaskyňa Domica.  Chodník Domica a okolie bol 

otvorený v roku 1986 a nadväzuje na obdobný náučný chodník v Aggteleku (v Maďarsku).  Je 

to prvý chodník na Slovensku s medzinárodným charakterom a ako prvý tiež zahŕňa na svojej 

trase prehliadku podzemných priestorov. Chodník na území SR oboznamuje návštevníkov s 

prírodnými hodnotami územia z hľadiska výskytu vzácnych xerotermných spoločenstiev 

rastlín a živočíchov, s typickými povrchovými formami krasového územia - škrapovými 

poliami a podzemnými krásami jaskynných priestorov, archeologicko-paleontologickými 

nálezmi a vzácnymi živočíšnymi druhmi, ktoré sa v jaskyni nachádzajú. Je tvorený piatimi 

informačnými panelmi. Úvodný panel je umiestený pri hraničnom priechode Domica-

Aggtelek a je na ňom mapa trasy náučného chodníka. Druhý panel je symbolický a je ním 

vstupný areál jaskyne Domica. Po prehliadke jaskyne Domica pokračuje k tretiemu panelu, 

ktorý informuje o faune a flóre chráneného územia. Štvrtý panel informuje návštevníkov o 

geológii a geomorfológii chráneného územia. Piaty panel informuje návštevníkov o 

poľnohospodárskom využívaní okolia NPR. 

Silné stránky: chodník je novozrekonštruovaný, údaje na informačných tabuliach sú 

zaktualizované, informácie na paneloch dokumentujú vzájomné vzťahy v prírode, momenty 

historického vývoja prírody a krajiny vo väzbe k človeku a k jeho pôsobeniu, časť chodníka je 

umiestnená v podzemných priestoroch (v jaskyni Domica), medzinárodný náučný chodník 

(nadväzuje na chodník v Maďarsku), dobré značenie chodníka,  propagácia chodníka aj 

v zahraničí, chodník je prirodzene zakomponovaný v krajine (pôsobí ako pozitívny 

krajinotvorný prvok).

Slabé stránky: návštevnosť chodníka je limitovaná vlastníctvom automobilu (nízka 

frekvencia spojov hromadnej dopravy).  
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Náučný chodník UNESCO - Jaskyne Slovenského krasu: Náučný chodník sa nachádza pri 

Krasnohorskej jaskyni, ktorá patrí medzi najkrajšie klenoty jaskýň Slovenského krasu. 

Chodník tvorí šesť panelov, ktoré poskytujú informácie o niektorých vzácných hodnotách v 

lokalite Buzgó. Zvláštnosťou tohoto chodníka je to, že obsahuje aj tzv. „nultý“ informačný  

panel, ktorý nie je bezprostrednou súčasťou tohoto chodníka, ale je umiestnený vo 

vzdialenosti cca 2 km v blízkosti Hradu Krásna Hôrka. Prvý panel poskytuje základné 

informácie o jaskyniach Slovenského krasu a jeho súčasťou je aj mapka náučného chodníka. 

Druhý sa zameriava na kultúrne a prírodné zaujímavosti lokality Buzgó, v ktorej sa jaskyňa 

nachádza. Tretí na unikátne penovce v Slovenskom krase. Penovcová kaskáda pod prameňom 

Buzgó predstavuje poslednú živú kaskádu v Slovenskom krase. Štvrtý sa podrobne venuje 

Krasnohorskej jaskyni a je zameraný na zvláštnosti a zaujímavosti jej výzdoby. Unikátnu 

výzdobu jaskyne tvoria aj  heliktity – týmto pojmom sú označované rôzne excentrické 

(excentriká) formy speleotém, ktoré vyrastajú ľubovoľnými smermii a vo formách 

popierajúcich vplyv gravitácie a zdôrazňujúcich kapilárny transport [4]. Piaty informuje o 

osobnostiach jaskyniarov z pohľadu  histórie prieskumu, záverečný šiesty panel je venovaný 

hodnotám jaskýň Slovenského krasu. 

Silné stránky: veľmi zdarilé textové a grafické spracovanie panelov (zdobené tradičnou 

rezbárskou technikou), chodník je vhodný pre širokú veřejnost,  je fyzicky a časovo 

nenáročný,  panely sú dobre chránené pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, 

motivačná grafika.

Slabé stránky: je nesúlad medzi názvami druhov rastlín a ich fotografiami,  niektoré panely 

sú v teréne osadené nevhodne – návštevník nemá k nim dostatočný prístup (panel č. 3 

Penovce Slovenského krasu je umiestnený ďaleko od značeného chodníka),  informačné 

panely s textom sú umiestnené vysoko (dieťa, žiak alebo nižší dospelý človek má problém si 

prečítať text),  nízka propagácia chodníka.

Tab. 1:  Príležitosti a ohrozenia naučných chodníkov 
Príležitosti Ohrozenia
- oživenie turistického ruchu v NP Slovenský kras
- zvýšenie ekologického a environmentálneho 

povedomia a  osvety 
- propagácia prírodného a kulturného dedičstva 

Slovenska
- progácia jaskýň Slovenského krasu pre domácich a 

zahraničných návštevníkov
- príležitosť rozvoja cezhraničného cestovného ruchu 

(susedstvo s Maďarskou republikou)
- formovanie postojov širšieho spektra cieľových 

skupín

- zosilnenie antropických vplyvov v záujmovom 
území napr. hromadenie odpadkov

- deštrukčná činnost človeka na vyskytujúce sa 
prírodniny v NP (vandalizmus a pod.) 

- deštrukcia chodníka vplyvom poveternostných 
podmienok

-     nedostatok finančných zdrojov na obnovu, 
udržiavanie a propagáciu chodníka
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Záver

Jedným z dôležitých aspektov environmentálnej osvety je aj výchova k starostlivosti 

o životné prostredie (Environmental Education). Je to dlhodobý proces zameraný na 

poznávanie hodnôt a objasňovanie základných princípov za účelom vytvárania poznatkov 

a prístupov vedúcich k porozumeniu a doceneniu vzájomných vzťahov medzi človekom, jeho 

kultúrou a jeho biofyzikálnym okolím. Táto výchova v sebe zahŕňa aj prax v rozhodovaní 

a vlastné formulovanie pravidiel správania vo veciach týkajúcich sa kvality životného 

prostredia [5].

Rekognoskáciou náučných chodníkov v NP Slovenský kras a určitý monitoring ich 

manažmentu viedli k navrhnutiu účinných foriem environmentálnej osvety so zameraním na 

miestnu komunitu a žiakov základných a stredných škôl. Návrhy manažmentových opatrení 

z pohľadu environmentálnej osvety spočívajú aj v implementácii obsahu panelov z náučných 

chodníkov do výchovno-vzdelávacieho procesu pre druhý stupeň základných škôl, vybrané 

ročníky osemročných gymnázií, štvorročné gymnáziá a stredné školy. Ako najefektívnejší 

spôsob sa javí zážitkové učenie priamo v teréne prostredníctvom organizačnej formy exkurzie 

a jej realizácia na školách v regióne. Nezastupiteľnú úlohu pri realizácií exkurzií do 

chránených území má aj teoretická príprava žiakov na samotnú exkurziu a ich výhodou je 

priame pozorovanie a prežívanie v prírode. Týmto spôsobom dokážeme efektívnejšie viesť 

žiakov a študentov k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.
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Úvod a formulácia cieľa

Andozeme patria medzi unikátnych predstaviteľov pôdneho fondu Slovenska. 

Vyznačujú sa charakteristickými fyzikálnymi, chemickými a mineralogickými vlastnosťami. 

Základom andozemného pôdotvorného procesu je intenzívne vnútropôdne zvetrávanie 

substrátu doprevádzané tvorbou pedogénnej fázy hliníka, kremíka a železa. Možno 

identifikovať dva základné typy andozemného pôdotvorného procesu: alofanický 

a nealofanický. Pri alofanickom zvetrávaní materský substrát zvetráva na pedogénne 

„amorfné“ minerály, ako sú alofány a imogolit. Pri nealofanickom zvetrávaní vznikajú 

organické zlúčeniny Al a Fe. V oboch prípadoch dochádza k výraznému nahromadeniu 

zlúčenín hliníka a železa, ktoré majú za následok tzv. andické diagnostické znaky [1]:

a) obsah oxalátového hliníka + ½  obsahu oxalátového železa (Alo+
1/2Feo)  ≥ 2 %

b) retencia fosforečnanov (Pret) > 85 %;

c) objemová hmotnosť jemnozeme ≤ 0,9 g.cm-3;

d) výmenná alkalita pH ≥ 9,4 v NaF.

Sprievodné znaky:

- podiel alofánov v pedone spravidla narastajúci s hĺbkou;

- tixotropia.

Substrátom pre vznik andozemí sú ľahko zvetrateľné vulkanické horniny 

s vysokým podielom vulkanického skla alebo ich tufy. Ide o ryolit, dacit, andezit, bazaltický 

andezit a bazalt. Vulkanické sklo je podľa USDA [2] definované ako opticky izotropný 

materiál sklovitej alebo pemzovitej povahy rôznej farby vrátane sklovitých agregátov 

a povlakov na iných minerálnych zrnách. Takéto zrná musia mať aspoň 50 obj.% 

vulkanického skla. Dôležitým javom pri zvetrávaní je chemické zloženie vulkanického skla. 

Čím je vyšší podiel prvkov Na, K, Ca, Mg, Fe, Al/Si, tým je zvetrávanie intenzívnejšie [3].
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Andozeme sa vyskytujú vo vulkanických regiónoch na celom svete. Najväčšie areály 

sa nachádzajú v Andách a Kordillieroch, v Etiópii, na Novom Zélande a v pásme Kamčatky 

cez Japonsko k Indonézii, rovnako tiež na mnohých ostrovoch Oceánie [4].

Rozšírené sú vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Rumunsku, na Islande, Madeire, 

Kanárskych ostrovoch, Azorských ostrovoch, vo francúzskej Polynézii, holandských Antilách 

a pokrývajú aj ostrovy Martinique, Guadeloupe, Mauritius, Le Réunion [5]. Výskyt andických 

pôd na Slovensku je ostrovčekovitý od nadmorskej výšky okolo 800 m n. m. vo vulkanických 

neogénnych pohoriach Kremnické vrchy, Vihorlat, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, 

Slanské vrchy, Javorie, Pohronský Inovec a Muránska planina. Ich rozloha sa odhaduje asi na 

70 000 ha lesnej pôdy [6].

Doteraz je len málo poznatkov o vlastnostiach andických pôd na Slovensku, a to 

predovšetkým v kontexte poznania vulkanických pôd Európy a sveta.

Cieľ:

1. základná pedologická charakteristika vulkanických pôd s andickými vlastnosťami na 

vybratých profiloch zo Slovenska

2. porovnanie diagnostických znakov andogenézy na vybratých profiloch zo Slovenska a 

Európy (Nemecko, Rumunsko a Taliansko)

Materiál a metódy

Študované boli dva pôdne profily vulkanických pôd Slovenska zo severovýchodnej 

časti Kremnických vrchov. Profil KV1 je kambizem andozemná, profil KV2 je andozem 

modálna. Obidva profily vznikli zo zvetralín a svahovín andezitov a nachádzajú sa 

v porastoch karpatských bukových lesov. Na porovnanie vulkanických pôd s andickými 

vlastnosťami zo Slovenska a Európy boli použité údaje z Nemecka [7], Rumunska [8]

a Talianska [9] získané v rámci projektovej spolupráce COST-622 „Soil resources of 

European Volcanic Systems“ [5].     

Pôdne vzorky odobraté z genetických horizontov študovaných slovenských pôd boli 

vysušené pri izbovej teplote a preosiate cez 2 mm sito. V jemnozemi (zrnitostná frakcia pod 2 

mm) boli stanovené nasledujúce chemické a fyzikálne vlastnosti: 

 aktívna pôdna reakcia (pH-H2O) a výmenná pôdna rekcia v 1N KCl (pH-KCl) stanovená 

podľa [10].

 retencia fosforu po 24-hodinovom trepaní s roztokom KH2PO4 (pôda:roztok = 1:5) 

stanovená spektrofotometricky podľa [11].
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 aktívny hliník a železo (Alo, Feo) stanovený v extrakte 0.2 M šťavelanu amónneho (pri pH 

3) dvojhodinovým trepaním bez prístupu svetla (pôda:roztok = 1:100). Extrakt bol 

mineralizovaný v aparatúre HACH Digesdahl. Hliník bol stanovený v mineralizovanom 

extrakte aluminovou metódou spektrofotometricky [12]. Železo bolo stanovené v 

mineralizovanom extrakte o-fenantrolínovou metódou spektrofotometricky [12].

 organicky viazaný hliník (Alp) a železo (Fep) extrahovaný 0,1 M roztokom 

pyrofosforečnanu sodného 12 hodinovým trepaním (pôda:roztok = 1:100). Extrakt bol 

mineralizovaný v aparatúre HACH Digesdahl. Hliník bol stanovený v mineralizovanom 

extrakte aluminovou metódou spektrofotometricky [12]. Železo bolo stanovené v 

mineralizovanom extrakte o-fenantrolínovou metódou spektrofotometricky [12].

 organický uhlík (Corg v %) stanovený metódou Walkley-Black [13].

 vlastnosti sorpčného komplexu pôd, t.j. celková kyslosť (H) v cmol.kg-1, okamžitý obsah 

výmenných báz (S) v cmol.kg-1, katiónová výmenná kapacita (KVK) v cmol.kg-1 

a nasýtenosť sorpčného komplexu (V) v % metódou podľa Godlina [10].

 zrnitostné zloženie pôd (piesok, prach a íl v %) pipetovacou metódou za dispergácie 

hexametafosforečnanom sodným pre nevysušené pôdne vzorky [13].

Výsledky a diskusia

Základné chemické a fyzikálne vlastnosti študovaných vulkanických pôd v 

Kremnických vrchoch sú prezentované v Tabuľke 1. Tieto pôdy patria svojimi vlastnosťami 

medzi kyslé lesné pôdy. Podľa pôdnej reakcie sú povrchové humusové horizonty extrémne 

kyslé (pHH2O 4) až veľmi silne kyslé (pHH2O 4,62). Kambické Bvn-horizonty sú veľmi silne až 

stredne kyslé (pHH2O 4,41–5,85). V A-horizontoch je veľmi vysoký obsah organického uhlíka, 

v podpovrchových horizontoch smerom do hĺbky obsah uhlíka klesá. Práve akumulácia 

organického uhlíka v dôsledku jeho asociácie s hliníkom a železom je pre profily dobre 

vyvinutých andozemí na Slovensku typická. Profil andozeme modálnej (KV2) má stredné 

hodnoty katiónovej výmennej kapacity (KVK 19–20,6 cmol+.kg-1) a sorpčný komplex je 

extrémne nenasýtený bázickými katiónmi. Kambizem andozemná (KV1) má hodnoty KVK 

stredné (17–17,6 cmol+.kg-1) a vysoké až veľmi vysoké (28,8–31,8 cmol+.kg-1). Nasýtenie 

sorpčného komplexu smerom do hĺbky stúpa od extrémneho nenasýtenia (2 %) až po silné 

nasýtenie bázickými katiónmi (82 %).
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Tab. 1: Základné chemické a fyzikálne vlastnosti študovaných pôd v Kremnických vrchoch
Horizont Hĺbka pH Δ pH Cox H S KVK V íl prach piesok

cm H2O KCl % cmol.kg-1 % %

K
V

1-K
M

n

A 0-7 4.62 4.03 0.59 8.2 16.6 0.4 17 2 6.6 26.1 67.3
Bvn1 7-25 4.86 4.14 0.72 3.4 15 2.8 17.8 16 8.1 23.5 68.3
Bvn2 35-50 5.12 4.21 0.91 1.8 14 3.6 17.6 20 9.2 24.1 66.6
Bvn3 75-85 5.85 3.99 1.86 0.75 9.6 19.2 28.8 67 15.9 41.1 43.0
B/C > 110 6.34 4.29 2.05 0.48 5.8 26 31.8 82 11.9 40.6 47.5

K
V

2 -
A

M
m

A 5-15 4 3.82 0.18 10 18.2 0.8 19 4 8.0 40.3 51.7
Bvn1 35-45 4.41 4.17 0.24 5.8 17 2.8 19.8 14 4.5 28.1 67.4
Bvn2 50-60 4.72 4.32 0.4 5.2 15.6 4.4 20 22 3.5 30.8 65.7
Bvn3 90-100 4.85 4.47 0.38 3.6 15 5.6 20.6 27 3.3 25.0 71.6
Bvn3 125-140 4.93 4.58 0.35 3 14.2 6.4 20.6 31 3.5 29.0 67.5

Stupeň rozvoja andogenézy je indikovaný predovšetkým andickými diagnostickými 

znakmi, t.j. hlavne indikátormi Alo+
1/2Feo a Pret. Výsledky separácie oxalátového (celkového) 

a pyrofosforečnanového (organicky viazaného) hliníka a železa (Alo a Alp, respektíve Feo a 

Fep) sú uvedené v Tabuľke 2. Z výsledkov vidieť, že u oboch študovaných pôd (KV1 a KV2) 

sú silne vyvinuté andické znaky (označené sú znamienkom +). V andických horizontoch je 

indikátor Alo+
1/2Feo a Pret výrazne nad hraničnú hodnotu požadovanú pre andické znaky, t.j. 2 

% pre Alo+
1/2Feo a 85 % pre Pret. Andické znaky nie sú vyvinuté v celom profile, ale iba 

v jeho časti. 

Tab. 2: Diagnostické znaky andogenézy v študovaných vulkanických pôdach na Slovensku

Horizont Hĺbka %Alo %Alp %Feo %Fep Alo+
1/2Feo Alp/Alo Pret

Andické 
znaky

A 0-7 2.59 0.87 0.56 0.05 2.87 0.33 95.7 +

Bvn1 7-25 2.12 0.91 0.43 0.04 2.34 0.43 97.8 +

Bvn2 35-50 2.20 1.29 0.42 0.20 2.41 0.59 97.6 +

Bvn3 75-85 0.94 0.88 0.47 0.05 1.17 0.94 38.3 -

B/C > 110 1.08 0.40 0.49 0.09 1.33 0.37 7 -

A 5-15 1.52 1.40 0.51 0.28 1.78 0.92 91.7 -

Bvn1 35-45 2.88 1.31 0.59 0.02 3.18 0.45 98.2 +

Bvn2 50-60 3.80 1.25 1.15 0.21 4.37 0.33 96.6 +

Bvn3 90-100 1.91 1.01 0.75 0.15 2.28 0.53 99.3 +

Bvn3 125-140 2.43 0.96 1.10 0.18 2.98 0.40 98.3 +

Z porovnania našich výsledkov s údajmi o vulkanických pôdach z Nemecka, 

Rumunska a Talianska možno usúdiť, že vulkanické pôdy Slovenska ukazujú identické 

správanie voči indikátorom andogenézy ako pôdy zo spomenutých štátov. Obrázok 1 

znázorňuje postavenie vulkanických pôd zo Slovenska a ostatných porovnávaných štátov 

v klasifikačnom diagrame. Zároveň graf znázorňuje závislosť retencie fosforečanov od obsahu 

hliníka a železa. 
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Obr. 1: Porovnanie andických vlastností vulkanických pôd 4 európskych krajín

Záver

Intenzívne vnútropôdne zvetrávanie podmieňuje vývoj andických vlastností 

u študovaných vulkanických pôd Slovenska (Kremnické vrchy). Na základe našich 

analytických údajov a porovnania s údajmi z Nemecka, Rumunska a Talianska možno 

konštatovať, že slovenské andozeme predstavujú plnohodnotného člena skupiny andických 

pôd Európy. 
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Mobilita arzénu v antropogénnych geosorbentoch z lokality Zemianske Kostoľany

Veronika Veselská, Veronika Gučková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská 

dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; veselska@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Odkaliská ako staré environmentálne záťaže predstavujú vážne nebezpečenstvo pre 

životné prostredie a dlhodobé riziko z hľadiska ohrozenia zdravia obyvateľstva. Mobilizácia

potenciálne toxických prvkov (PTP) v pôdach situovaných v blízkosti odkalísk a na haldách je 

veľmi výrazná, pretože takéto pôdy sú mechanicky, chemicky, fyzikálne aj biologicky 

nestabilné a deficitné, plytké, štruktúrne nesúmerné. Ich silná acidita, spôsobená rýchlou 

a intenzívnou oxidáciou prítomných minerálov, má za následok uvoľňovanie vysokých 

množstiev rôznych katiónov (Al3+, Fe2+, Mn2+, Pb2+, Cu2+, Zn2+) [1].

Na Slovensku existuje viacero rizikových lokalít kontaminovaných PTP, ktorým sa 

venuje zvýšená vedecká aj legislatívna pozornosť a väčšina z nich je monitorovaná. Spomedzi 

kontaminujúcich prvkov špecifických pre jednotlivé oblasti bol za účelom laboratórneho 

štúdia mobilizácie z antropogénnych geosorbentov v Zemianskych Kostoľanoch vybraný 

arzén. 

Modelová lokalita Zemianske Kostoľany bola v roku 2007 zaradená medzi 

monitorované lokality širšieho rozsahu v rámci úlohy MŽP SR ,,Čiastkové monitorovacie 

systémy – Geologické faktory“ v podsystéme ,,03 – Antropogénne sedimenty zakryté 

charakteru starých environmentálnych záťaží“. Predmetom monitorovania sú zmeny vo 

vlastnostiach antropogénnych sedimentov elektrárenských popolových odkalísk (Pôvodné 

odkalisko, Definitívne odkalisko Chalmová, skládka inertného odpadu - Dočasné odkalisko). 

Antropogénne sedimenty sú špecifické materiály, ktorých správanie je iné ako správanie 

prirodzene sedimentovaných zemín a ich sledovaním sa upresňujú poznatky o dlhodobej 

stabilite odkalísk [2].

Hlavným cieľom bolo použitím laboratórnych experimentov sekvenčných extrakcií 

definovať a stanoviť mobilné formy As; zhodnotiť celkovú mobilitu As v sledovaných 

reálnych vzorkách riečneho sedimentu a antropozeme (geosorbentov) a poukázať na možný 
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vplyv fyzikálno-chemických vlastností študovaných médií na procesy uvoľňovania arzénu.

Výsledky prinášajú pilotné experimentálne informácie o potenciáli kontaminovaných 

sedimentov v študovanej oblasti znečisťovať alúvium rieky Nitry.

Materiál a metódy

1. Opis sledovanej lokality 

Oblasť odberu vzoriek je tvorená kvartérnymi holocénnymi fluviálnymi sedimentmi 

rieky Nitry charakteru piesčitých až štrkovitých nivných hlín. Pôdy prirodzene sa 

nachádzajúce v inundačnom území rieky Nitry sú prevažne fluvizeme všetkých subtypov [3], 

ktoré však boli po pretrhnutí hrádze odkaliska prekryté rozplaveným popolčekom. Popol ako 

priepustný materiál predstavuje riziko z hľadiska mobilizácie PTP vďaka infiltrácii zrážok do 

pôd a podzemných vôd. V rámci sanačných prác sa na kontaminovanom území popol lokálne 

prekrýval nehomogénnou antropozemou z rôznych zdrojov. V dôsledku orby prichádzalo 

k následnému premiešavaniu navezenej zeminy s popolom.

Na laboratórne štúdium mobilizácie As boli odoberané vzorky v alúviu rieky Nitra 

(vzorka riečneho sedimentu (ZKs) z kanálu, ktorý odvádza odpadové vody z odkaliska a

vzorka „antropozeme“ (ZKp) odobratá z hĺbky 0-30 cm z nivnej terasy približne 500 m pod 

odkaliskom) lokalizované pod Pôvodným odkaliskom v obci Zemianske Kostoľany.

2. Materiál a metódy 

Vzorky antropogénnych sedimentov boli spracované štandardným spôsobom (sušenie 

pri laboratórnej teplote, homogenizácia a sitovanie na frakciu 1 mm). Hodnoty aktívnej 

a výmennej pôdnej reakcie boli stanovené podľa metodiky [4] potenciometricky vo vodnej 

suspenzii (pomer pôdy k vode 1:2,5) a v suspenzii pôda/1M KCl, vyjadrené ako pH vzoriek.

Použitá metóda sekvenčných extrakcií poskytuje kvantitatívne informácie o distribúcii 

prvkov medzi funkčne definované geochemické frakcie v antropogénnych geosorbentoch.

Extrakčné experimenty na stanovenie extrahovateľného podielu As boli vykonané na Katedre 

geochémie, PRIF UK na základe metodiky [5] podľa modifikovanej BCR metódy [6]

s pridaním prvého kroku pre prvky extrahovateľné vo vodnom roztoku. Extrakcia v každom 

kroku bola uskutočnená v 3 meraniach pre vzorku pôdy a duplicitne pre riečny sediment na 

laboratórnom multirotátore po dobu 16 hodín, počet výkyvov - 30/min (vychýlenie tuby 

90°„end to end“), pri laboratórnej teplote 20 ± 2 °C. Po ukončení extrakcie bol roztok 

odstredený pri otáčkach 3 000 otáčok/min počas 20 minút. Analytické stanovenie vybraných 

parametrov vo vzorkách bolo realizované v Geoanalytických laboratóriách ŠGÚDŠ Spišská 
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Nová Ves, chemické analýzy extrakčných výluhov boli realizované v akreditovaných 

laboratóriách EL, s.r.o. Spišská Nová Ves.

Výsledky a diskusia

Tab. 1: Výsledky sekvenčných extrakcií pre As z lokality Zemianske Kostoľany
vzorka frakcia As total As

(mg/l)
As

(mg/kg)
As
%

ZK p
pôda

0- 30 cm

I.

389 mg/kg

0.609 30.45 7.83
0.529 26.45 6.80
0.533 26.65 6.85

II.
0.219 8.76 2.25
0.244 9.76 2.51
0.219 8.76 2.25

III.
1.063 42.52 10.93

0.98 39.2 10.08
1.066 42.64 10.96

IV.
0.898 44.9 11.54
0.558 27.9 7.17
0.638 31.9 8.20

ZK s
riečny 

sediment

I.

1231 mg/kg

1.057 52.85 4.29
1.139 56.95 4.63

II.
0.789 31.56 2.56
0.764 30.56 2.48

III.
2.155 86.2 7.00

2.21 88.4 7.18

IV.
0.698 34.9 2.84

5 250 20.31

Analytickým stanovením boli zistené vysoké obsahy celkového As vo vzorke riečneho 

sedimentu v kanáli z odkaliska (1231 mg/kg) a vo vzorke pôdy (389 mg/kg) v horizonte 0-30 

cm resp. (942 mg/kg) v hĺbke 60-80 cm, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú limitnú C hodnotu 

50 mg/kg podľa MP SR č. 531/ 1994 – 540.

V Tab. 1 sú uvedené vyextrahované množstvá As v mg/l po jednotlivých krokoch 

sekvenčnej extrakcie prepočítané na obsah As v suchej hmote (mg/kg) a percentuálne 

zastúpenie As z celkového množstva v jednotlivých frakciách.

Celkovo sa väčšie množstvo As uvoľnilo z viac kontaminovanej vzorky riečneho 

sedimentu, hoci v prípade frakcie I, frakcie III a frakcie IV toto množstvo predstavuje menšie 

percentuálne zastúpenie As z jeho celkového množstva v porovnaní so vzorkou pôdy (Obr.1).

Extrahovateľný podiel As vo frakcii I po prepočte na celkový obsah v suchej hmote vo 

vzorke pôdy ZKp (AsL=27,85 mg/kg) predstavuje približne 7% z celkového množstva As v 

pôde, pričom absolútne množstvo uvoľneného AsL=54,9 mg/kg v riečnom sedimente len 

4,5%. Hodnoty extrahovateľného As vo frakcii II sú v porovnaní s frakciou I znížené v oboch 
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vzorkách a predstavujú len okolo 2,5% uvoľneného As. Pomerne nízka relatívna mobilita As 

[(AsL/AsTotal) x 100 %] v geosorbentoch je v súlade s mnohými publikovanými prácami [7].

Najväčšie množstvo As sa vyextrahovalo v redukovateľnej frakcii (41,45 mg/kg 

t.j.10,7% As pre ZKp; 87,3 mg/kg t.j.7,1% pre ZKs ) a predstavuje množstvo As prednostne 

viazaného na povrchy minerálov zo skupiny oxidov Fe a Mn a Al v súvislosti s ich oxidačno-

redukčnými premenami. Redukčné rozpúšťanie oxohydroxidov Fe a Mn má za následok 

uvoľňovanie naviazaného As do roztoku, čo vysvetľuje zistené vysoké obsahy As 

v extraktoch. Na základe získaných výsledkov môžme považovať oxidy a hydroxidy za hlavné 

adsorbenty arzénu. Potvrdzuje to aj štatisticky významná korelácia medzi koncentráciami As 

a Mn vo vodnom výluhu z kolónových dynamických experimentov, ktoré hovoria 

o desorpčnej kinetike arzénu. Rastúce koncentrácie Mn vo vodnom výluhu indikujú 

rozpúšťanie oxohydroxidov Mn, na ktoré je As na základe výsledku kolónových 

experimentov prednostne viazaný.

Redukčnú desorpciu As3+ z povrchov oxohydroxidov v redukčných a anaeróbnych 

podmienkach súvisiacu s rozpúšťaním Fe, Mn oxidov potvrdili viacerí autori [8]. Metódou 

BCR sekvenčných extrakcií však nie je možné v tomto kroku rozlíšiť medzi As 

adsorbovaným na povrchoch oxidov a As koprecipitovaným s oxidmi a hydroxidmi. Pri 

hodnotách pH >10 však nebola pozorovaná adsorpcia As3+ a As5+ na povrchy oxidov, a preto 

by následná extrakcia s NaOH mala umožniť stanovenie As adsorbovaného na povrchoch 

oxidov [9].

Vo frakcii IV sa pri oboch vzorkách uvoľnilo rovnaké množstvo As t.j. 34,9 mg/kg, 

ale treba poznamenať, že v prípade ZKp ide o priemernú hodnotu troch meraní a v prípade 

ZKs je to hodnota prislúchajúca jedinému konkrétnemu meraniu. V prípade ZKp toto 

množstvo As viazaného na organickú hmotu a sulfidy predstavuje 8,97%, pri vzorke ZKs len 

2,84%.
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Obr.1:  Množstvo As (mg/kg) uvoľneného v jednotlivých extrakčných krokoch z celkového množstva As vo 
vzorkách.
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Zmeny pH hodnôt (vyjadrené ako ∆pH) merané po každom extrakčnom kroku 

poskytujú informácie o vplyve pH na rozpúšťanie jednotlivých frakcií [10]. Koncové pH 

extrakčných roztokov bolo merané pre každú vzorku po jednotlivých extrakčných krokoch. 

Hodnoty pH klesali počas doby trvania celého experimentu s výnimkou I. extrakčného kroku, 

kedy prišlo k miernemu nárastu pH v prípade vzorky ZKp. 

Pre vzorku pôdy s pôvodným pH=7,765 vo vodnej suspenzii preto môžeme 

predpokladať vysoký obsah As vo forme vodorozpustných anorganických solí, ktoré sa 

čiastočne rozpúšťajú v I. frakcii, čo má za následok zvýšenie pH. V alkalickom prostredí sú 

prevládajúcimi formami výskytu arzenitany/arzeničnany Ca, ktoré sú rozpustné, mobilné 

a migrujú [11], čo dokazuje aj vyššie percento uvoľneného As z jeho celkového obsahu vo 

vzorke v I. frakcii (Tab.1). Postupné znižovanie pH je dôsledkom prebiehajúceho rozkladu 

sulfidov v kyslých extrakčných činidlách za vzniku síranov a rôznych foriem oxohydroxidov 

Fe. Rastúca vodivosť extrakčných výluhov, najvyššia nameraná v poslednej frakcii, súvisí 

s rastúcim množstvom rozpustených solí v dôsledku sulfidického zvetrávania (Obr.2). 

Oxidácia sulfidov na sírany je spojená s poklesom pH v dôsledku protónového vyrovnania 

reakcie. Pri nízkych hodnotách pH sa spoľahlivo rozpúšťajú prítomné oxidy Fe a Mn a Al, na 

ktoré je As viazaný (Tab.1). 
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Obr.2: Vodivosť EC vo výluhoch odobratých v priebehu sekvenčných extrakcií v závislosti od vyextrahovaného 
množstva As v mg/l po jednotlivých extrakčných krokoch

Záver

Napriek skutočnosti, že len 16,91% z celkového množstva As sa uvoľnilo zo vzorky 

riečneho sedimentu ZKs počas celého experimentu, toto percento predstavuje 208,16 mg/kg 

ako celkové množstvo uvoľneného As. V prípade vzorky pôdy ZKp sa uvoľnilo percentuálne 

viac As (29,12%), čo je však skoro 2-násobne menšie množstvo uvoľneného As (113,29 
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mg/kg) v porovnaní so vzorkou ZKs. Pre ďalšie smerovanie práce bude dôležité doplniť 

mineralogickú identifikáciu pochovaného antropogénneho sedimentu a získať exaktné 

informácie o rôznych formách soprcie/desorpcie a uvoľňovania rizikového prvku As do 

životného prostredia. 
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Úvod a formulování cílů

Persistentní organické polutanty (POPs, persistent organic pollutants) se do půd 

dostávají ať už záměrnou aplikací, například prostřednictvím pesticidů nebo herbicidů, tak i 

náhodně při chemických haváriích, splachy z kontaminovaných odpadů nebo atmosférickou 

depozicí. Osud a přetrvávání organických látek v půdách a sedimentech je předmětem 

trvalého výzkumu, a to nejen kvůli intenzivnímu využívání půd k zemědělství, ale i vzhledem 

k možnému znečištění podzemních vod a zpětnému vypařování látek do ovzduší. Neméně 

důležitou složkou je pak toxicita látek pro půdní organismy, a to jak pro mikrobiální 

společenstva, tak i pro rostliny a živočichy. Tím, že lidskou činností dochází ke zvyšování 

zatížení ekosystému polutanty, dochází i k narušování biodegradačních a dekompozičních 

procesů. Cyklus organického materiálu tak může být negativně ovlivněn a celá stabilita 

ekosystému narušena.

Biodostupnost je základním faktorem, který ovlivňuje principy, mechanismy a 

zákonitosti působení chemických látek na živé organismy v půdním prostředí. Jednotná 

definice biodostupnosti však neexistuje. Její znění se v jednotlivých složkách prostředí liší. 

Obecně se jedná o popis interakcí mezi chemickou, fyzikální a biologickou složkou půdy. 

V literatuře se definice mění dle přístupu jednotlivých autorů a zaměření jejich studií. V 

poslední době se začínají objevovat názory přiklánějící se k rozdělení biodostupnosti na 

několik složek [1], [2]. Autoři ale shodně upozorňují, že všechny její složky jsou důležité pro 

ucelenou diskusi o biodostupnosti.

Metod k stanovení biodostupnosti je v dnešní době celá řada. Žádná z těchto metod 

zatím není jednoznačně preferována před ostatními, protože každá z nich má své výhody i 

nevýhody. Základní rozdělení je na biologické a chemické metody. Přestože chemické metody 
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představují rychlejší, prostorově méně náročnou a často i levnější alternativu k biologickým 

metodám, je nutné poznamenat, že ke studiu biodostupnosti jsou biologické metody 

nepostradatelné a to zejména pro svoji schopnost zachytit i další faktory biodostupnosti,  jako 

je forma expozice, metabolismus nebo chování organismů. Chemické metody navíc 

vypovídají spíše o extrahovatelnosti dané látky než o biodostupnosti samotné.

Tato studie je součástí většího projektu, který má za cíl popsat chování vybraných 

perzistentních organických polutantů ve třech reálných a třech artificiálních půdách v průběhu 

dvou měsíců, a to jak biologickými metodami, reprezentovanými bioakumulačním testem se 

žížalou Eisenia fetida a testem toxicity s chvostoskokem Folsomia candida, tak vybranými 

chemickými metodami, mezi něž patřila totální extrakce organickým rozpouštědlem, třepání 

s CaCl2, extrakce na pevnou fázi pomocí silikonové gumy a superkritická fluidní extrakce. 

K našim cílům patřícím do zmíněné studie patřilo: (i) charakterizace vybraných reálných půd 

a příprava půd artificiálních pro celý projekt (ii) zavedení správné metodiky pro kontaminaci 

reálných a artificiálních půd, (iii) zjištění pozaďových koncentrací v chovech E. fetida, (iiii) 

celková optimalizace a zavedení bioakumulačního testu, včetně stanovení ztrát v průběhu

analýz.

Materiál a metódy

Pro experimenty byly vybrány 3 přirozené půdy reprezentující reálné typy ekosystémů 

v České republice. Patřila mezi ně lesní půda smíšeného lesa bohatá na obsah organické 

hmoty (lesní půda LP), orná půda chudá na organický uhlík (orná půda, OP) a travní porost 

sadu se středním obsahem organické hmoty (trvaly travní porost, TTP). Tyto půdy byly 

odebrány v nekontaminované oblasti v okolí obcí Pozořice a Mokrá na východ od Brna na jaře

2008. Dále byly připraveny 3 půdy artificiální (AS OP, AS TTP, AS LP) s cílem napodobit 

svými vlastnostmi výše popsané reálné půdy. Podíl jednotlivých složek v artificiálních půdách 

vycházel z OECD normy [3] a byl upraven tak, aby obsah organického materiálu (total 

organic contant, TOC) v jedné arificiální půdě byl stejný jako v jedné půdě reálné. Obsah jílu 

byl zachován z důvodu možného vlivu na biodostupnost a upravovány byly pouze poměry 

písku a rašeliny. Půdy byly ovlhčeny na 50% maximální vodní kapacity (water holding 

capacity, WHCmax) a pH bylo upraveno tak, aby bylo podobné půdám reálným.

Jako modelové POPs byly vybrány dva zástupci nechlorovaných polutantů (fenantren 

a pyren) a tři zástupci chlorovaných polutantů (DDT, lindan a PCB 153). Výběr těchto látek 

byl proveden tak, aby byly zastoupeny látky s pokud možno rozdílnou strukturou, 
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chemickými, fyzikálními a biologickými vlastnostmi a také s ohledem na množství informací 

o těchto látkách v odborné literatuře. Byly připraveny dávkovací roztoky a ty aplikovány do 

půd v požadovaném množství tak, aby byla výsledná koncentrace pro nechlorované látky 10 

mg/kgsuš a pro chlorované látky 1 mg/kgsuš. Pro aplikaci kontaminantů do půdy bylo použito 

upravené metody z literatury [4]. Následně byla ověřena homogenita kontaminace v půdě a 

shoda s očekávanou koncentrací.  

Chovné kultury E. fetida byly udržovány dle OECD normy [5]. Na začátku bylo 

analyzováno desetkrát deset žížal E. fetida z chovu pro zjistění pozaďových koncetrací 

v chovu. Poté bylo exponováno dalších deset žížal po dobu deseti dnů v 170g kontaminované 

půdy TTP v deseti opakováních. Cílem bylo zjistit, zda je navážka půdy, počet žížal 

(biomasa), doba expozice, koncentrace látek a počet opakování dostatečný, abychom byli 

schopni naměřit koncentraci v žížale nad limitem detekce, statisticky významnou od kontroly 

(žížal z chovu) a s akceptovatelnou variabilitou. Postup testu vycházel z nově připravované 

směrnice OECD [6]. Žížaly exponované i neexponované byly vyjmuty z půdy, umyty, jemně 

osušeny a přes noc nechány na Petriho miskách na mokrém filtračním papíře. Tím došlo 

k vyprázdnění jejich střev od zbytků substrátu. Poté byly tyto žížaly po deseti zmraženy na -80 

°C. Zmražené žížaly byly lyofilizovány, zváženy a před extrakcí ještě rozetřeny do podoby 

prášku s bezvodým síranem sodným. Materiál byl přidán do extrakčních patron a přidány 

standardy na výtěžnost (deuterované PAHs a 2 kongenery PCBs). Extrakce probíhala na 

extraktoru Velp Scientifica SER 148/6 po dobu 2 hodin. Poté byly extrakty zahuštěny do 

poslední kapky a přidáno 5 ml chloroformu. Po jednom ml byly přečištěny gelovou permeační 

chromatografií (GPC) pro PAHs a PCBs. Získané eluáty byly zahuštěny na 10 ml a po 5 ml 

nadávkovány na dva typy kolonek – aktivovaný silikagel pro PAHs a aktivovaný silikagel 

modifikovaný kyselinou sírovou pro chlorované POPs. Eluáty byly zahuštěny na 1 ml a byly 

přidány vnitřní standardy – terfenyl pro PAHs a PCB 121 pro chlorované POPs. Tyto vzorky 

byly analyzovány na GC/MS.

Výsledky a diskuse

Důvod proč se artificiálními půdami tato studie zabývala je ten, že protože jsou 

normovány pro hodnocení rizik kontaminace půd, jsou velmi odlišné od půd reálných a to 

nejen množstvím zastoupeným složek (např. relativně vysoký obsah TOC) ale i jejich 

charakterem – rašelina a kaolinový jíl. Cílem celého projektu je zjistit nakolik je

extrahovatelnost a biodostupnost kontaminantů odlišná mezi půdami reálnými a umělými 
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v případě, že půdy mají stejný obsah TOC, a tyto změny a rozdíly sledovat v čase. 

Nejdůležitější vlastnosti použitých reálných a artificiálních půd jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tab 1: Obsah organického materiálu v jednotlivých půdách

Ztráty během aplikace kontaminantů do jednotlivých půd byly od 16 do 39 %. Většina 

ztrát byla pravděpodobně způsobena vypařováním během vmíchávání dávkovacích roztoků do 

půdy a následném odpařování rozpouštědla. Celkově lze ale tento výsledek klasifikovat jako 

velmi dobrý. Ukázalo se, že použitá kontaminační metoda vede k velmi homogenní 

koncentraci uvnitř půdy. Variabilita (koeficient variance) byla pouze 3 – 12%, přestože byly 

vzorky (n = 5) odebrány na zcela jiných místech nádoby.

Výsledky analýz také ukázaly, že v žížalách z chovné kultury je jen minimum POPs 

(Tabulka 2). Naopak při expozici žížal v půdě kontaminované vybranými POPs se projevila 

jejich významná kumulace s bioakumulačními koeficienty BSAF v rozmezí 14 – 30 

(gTOC/glipidů). I přes velký počet opakování byl rozptyl koncentrací stanovený 

v exponovaných žížalách u některých kontaminantů poměrně velký (Tabulka 2). Domníváme 

se, že je to způsobeno zejména variabilitou biologického materiálu. V nově připravované 

směrnici OECD je navrhován minimální počet opakování tři [6]. Na základě našich výsledků 

se ale domníváme, že by tento počet měl být větší, alespoň pět. 

Tab 2: Výsledky POPs v žížalách z chovné kultury (kontrola) a v žížalách exponovaných v kontaminované půdě 
TTP.

Žížaly z chovu 
(µg/gsuš)

Exponované žížaly 
(µg/gsuš)

BSAF
(gTOC/glipidů)

PCB 153 0,04 5,96 ± 1,12 30,12

gama-HCH - Lindan 0,00 2,80 ± 0,32 18,74

p,p'-DDE 0,00 0,22 ± 0,05

p,p'-DDD 0,00 0,44 ± 0,09

p,p'-DDT 0,00 1,29 ± 0,38 20,55

Fenantren 0,60 40,39 ± 8,38 14,33

Pyren 0,74 56,74 ± 14,49 27,02

TOC 
(%)

pH (KCl)
WHCmax 

(ml/g půdy)

OP 1,8 5,24 0,38

TTP 12,5 6,35 0,74

LP 5,2 5,11 1,11

TOC 
(%)

pH (KCl) -
neupravené

WHCmax 
(ml/g půdy)

AS OP 1,9 4,19 0,40

AS TTP 13,7 3,98 0,63

AS LP 5,4 3,94 1,31
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V této studii byly také ověřovány zdroje ztrát analytů. Byla vytvořena soustava 

kontrolních vzorků, do kterých byly před jednotlivými kroky celé procedury přidávány 

standardy na výtěžnost: (i) před extrakcí do organické fáze, (ii) před odparem do poslední 

kapky a převodem do chloroformu, (iii) před GPC, (iiii) před kolonovou chromatografií a 

zahuštěním na 1 ml. Výsledky na Obrázku 1 ukazují, jaký je podíl jednotlivých kroků 

extrakce na celkové ztrátě analytů, která byla pro PAHs i pro chlorované POPs cca 39% 

původně přidaného množství standardů. Je patrné, že největší ztráty nastávají při redukcích 

objemů, v tomto případě odparem pod dusíkem (Obrázek 1).

Obr.1: Jednotlivé kroky extrakční procedury žížal a rozložení celkové ztráty 39% mezi ně pro PAHs (vlevo) a 
pro chlorované POPs (vpravo).

Závěr

Tato studie pomohla charakterizovat a připravit artificiální půdy tak, aby měly 

ekvivaletní vlastnosti (obsah organického materiálu, pH) jako vybrané reálné půdy. Zavedená

metodika spikování [4] se ukázalo jako velice učinná a zajišťuje homogenní kontaminaci i ve 

velkém vzorku půdy. Dále bylo analýzou zjištěno, že laboratorní chov Eisenia fetida obsahuje 

zanedbatelné nebo nedetekovatelné množství organických polutantů. Naopak v žížalách 

exponovaných v kontaminované půdě TTP byla stanovena koncentrace analytů nad limitem 

detekce a statisticky významná od koncenrací v neexponovaných jedincích. Největším 

zdrojem ztrát během analýzy žížal bylo zmenšování objemů vzorků, v našem případě odparem 

pod dusíkem.  
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Úvod a formulácia cieľa

Krakľa belasá (Coracias garrulus, L. 1758) bola u nás v minulosti pomerne bežným 

hniezdičom nížinej krajiny do 300 m. Jej negatívny populačný a areálový trend je 

prezentovaný v poslednom decéniu v takmer všetkých krajinách Európy. V 60. rokoch 20. 

storočia prebehol na území Slovenska jej najmarkantnejší ústup. Na území Slovenska je 

známe jediné hniezdisko pri Komárne [1], na ktorom v roku 2007 hniezdili už len 2 páry [2]

V rámci Slovenska je krakľa belasá v červenom zozname klasikovaná ako ohrozený 

druh (EN) [3] V rámci Európskej Únie je klasifikovaná ako zraniteľný druh (Vulnerable), 

v rámci IUCN je zaradená medzi takmer ohrozené taxóny (near threatened). Stav ochrany 

druhu je klasifikovaný ako nepriaznivý (Unfavourable Conservation Status), krakľa je 

zaradená do prílohy 1 Smernice o vtákoch a tiež do príloh Bernského aj Bonnského dohovoru 

[4, 5].

V potrave krakle má vysokú dominanciu väčší hmyz, hlavne rovnokrídlovce 

(Orthoptera), chrobáky (Coleoptera) ale taktiež mravce (Formicoidea, Hymenoptera), aj keď 

druhové zloženie potravy vo veľkej miere ovplyvňuje miestna ponuka [6]. Nevyhýba sa ani 

hmyzu, ktorý produkuje odpudzujúce látky, ako je napríklad húseničiar (rod Calosoma) a jej 

mocný zobák si vie poradiť aj z hmyzom s tvrdým pancierom [7]. V potrave sú v menšej 

miere zastúpené aj drobné stavovce – obojživelníky, plazy, cicavce, prípadne aj vtáky.

Cieľom práce je definovať epigeickú faunu článkonožcov ako potenciálnu potravnú 

ponuku pre krakľu belasú v podmienkach jej posledného známeho hniezdiska na Slovensku.

Materiál a metódy

Výskum bol realizovaný od 5.5 do 1.9.2007. Bol časovaný tak, aby pokrýval väčšinu 

obdobia prítomnosti krakle belasej na skúmanom území.
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Vzorky epigeických bezstavovcov boli odoberané v priestore 2 lovných okrskov (ďalej 

l.o.). Na základe pozorovaní priestorových vzťahov loviacich kraklí počas období rokov 2001 

– 2006 [8] bola stanovená lokalizácia l.o. Na základe bodových lokalizácií všetkých 

pozorovaní jedincov, pri ktorých bolo možné jednoznačne stanoviť príslušnosť k hniezdu boli 

lovné okrsky stanovené ako minimálne konvexné polygóny.

Vo vybraných lovných okrskoch boli vybrané vzorky poľa s porastom obilnín 

(Triticum aestivum, Hordeum vulgare), vzorka poľa s vysokou plodinou, ktorá počiatkom 

vegetačného obdobia poskytuje dobrý rozhľad na zem (Zea mays) a vzorky trvalého trávneho 

porastu (ďalej TTP).  Na získanie reprezentatívnej vzorky potencionálnej potravy pre krakľu 

belasu bola použitá štandartná metóda padacích zemných pascí.

V dvoch vybraných lovných okrskoch boli vo vzorke každého vybraného habitatu 

uložené štyri pasce (PET nádoby, Ø10 cm, konzervačný nasýtený roztok NaCl) v línii, 

vzdialené od seba cca 3 metre. Pasce boli pravidelne vyberané v jednotýždňových intervaloch 

a v prípade zničenia boli výsledky z nepoškodených pascí extrapolované na pôvodný počet 

štyroch pascí. Odobraný materiál bol zbavený nadmernej vlhkosti a deponovaný v 96% 

denaturovanom liehu.

Deponovaný materiál bol ďalej určovaný do vyšších taxonomických jednotiek 

(spravidla rad alebo trieda). V prípade článkonožcov, ktoré majú majoritný podiel 

v zastúpení potravy krakle belasej (u zástupcov radov Coleoptera a Orthoptera) boli jedince 

určené do čeľadí. Všetky jedince boli ďalej zaradené do veľkostných tried s odstupňovaním 5 

– 10 mm, 10 – 20 mm, 20 – 30 mm, 30 – 40 mm, 40 viac mm. Údaje z týždňových intervalov 

boli zoskupené do mesačných intervalov (máj, jún, júl, august). Údaje zo septembra neboli 

zahrnuté do vyhodnotenia, kedže vzorky boli zozbierané iba z prvého týždňa septembra.

Opis lovných okrskov :

V l.o. 1 sú takmer výlučne zastúpené plochy ornej pôdy; TTP tu nahrádza nekosený a 

nespásaný bylinný porast riedkych vetrolamov (kultivary hybridných topoľov Populus x

euroamericana) s výškou stromov do 30 m, širokých asi 15 m, bez krovinnej etáže, miestami 

sa nachádzajú mŕtve kmene na koreni aj na zemi. V júli až septembri je okrsok každoročne 

využívaný pármi kraklí s vylietanými mláďatami.

L.o. 2 je lokalizovaný v priestore poľnohospodárskej kultúrnej krajiny s výlučným 

zastúpením ornej pôdy a zatrávnených poľných ciest. Okrsok sa nachádza v priestore 
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hniezdiska využívaného od roku 2004, kedy tu bolo prvý krát pozorované  zahniezdenie 

krakle belasej v búdke. 

Výsledky a diskusia

Celkovo bolo zozbieraných 15 552 jedincov. Spracovaný výber (ktorý nezahŕňa údaje 

zo septembra) predstavoval 13 470 položiek a bez jedincov menších ako 5 mm, ktoré sú ako 

potrava pre krakľu nezaujímavé, je to 12 029 jedincov.

Po štatistickom vyhodnotení som zistila majoritné zastúpenie chrobákov (Coleoptera) 

s dominanciou 78,82% (n = 10 617 jedincov) a pavúkovcov (Aranea) s dominanciou 8,12% (n 

= 1 094 jedincov). Rovnokrídlovce (Ortoptera), tvoriace významnú zložku potravy krakle 

belasej, najmä mláďat, dosahovali dominanciu 4,88% (n = 657 jedincov). Skupinová 

dominancia epigeických bezstavovcov je znázornená na obrázku 1.          

V porovnaní s výsledkami z roku 2007, v rokoch 2005 a 2006 bola zaznamenaná 

podobná priemerná dominancia. V uvedenom období boli majoritne zastúpené chrobáky 

(Coleoptera) s priemernou dominanciou 63,08% (±3,19), rovnokrídlovce (Orthoptera) s 

priemernou dominanciou 6,22% (±4,70) a pavúkovce (Aranea) s priemernou dominanciou 

14,48% (±SD 1,97). 

78,82%

8,12%

4,88%

2,65%
2,67%
1,48%0,65%

0,27%

0,37%

0,08%

0,01%

0,73%

Coleoptera 
Aranea
Orthoptera
Isopoda
Diptera
Larvae
Heteroptera
Myriapoda
Hymenoptera
Gastropoda
Lepidoptera

Obr.1: Skupinová dominancia epigeických bezstavovcov.

Najvyššiu dominanciu 57,17% s počtom jedincov 6 905 dosahovala veľkostná trieda 

10 – 20 mm, ktorá spadá do intervalu priemernej veľkosti konzumovanej potravy zistenej 

s vývržkov so skúmaných lokalít v rokoch 2002 a 2003, kde Bohuš a Krištín 9 uvádzajú 

priemernú veľkosť potravy 14,6 mm s rozpätím veľkosti tela od 7 do 40 mm. Do tohto 

intervalu podľa autorov patrilo 56 – 60% koristi. Podobný fenomén preferencie veľkosti 

potravy bol zistený aj v iných častiach rozšírenia areálu. Do intervalu 10 – 30 mm spadá 
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97,2% jedincov konzumovanej potravy na Pyrenejskom polostrove 10a 90,6% jedincov 

potravy v Nemecku 11, kde korisť veľkosti 10 – 20 mm dosahovala dominanciu 48,4%. 

S nie veľkým rozdielom bola zastúpená veľkostná trieda 5 – 10 mm s dominanciou 

42,17% s 5 073 jedincami. V priemere za roky 2005 a 2006 vykazujem podobné výsledky, 

kedy dominantné postavenie dosahovala trieda 10 – 20 mm (52,3%, ±5,667) a trieda 5 – 10 

(46,04%, ±4,776) 12. V tabuľke 1 uvádzam zastúpenie epigeických bezstavovcov podľa 

veľkostných tried.

Tab.1: Zastúpenie epigeických bezstavovcov podĺa veľkostných tried v mesiacoch máj – august (V – VIII) 
v roku 2007

Okrsok I. Okrsok II. Početnosť Dominancia (%)

V VI VII VIII V VI VII VIII
5 – 10 mm 556 981 317 1458 481 717 206 357 5073 42,17
10 – 20 mm 318 686 751 1981 145 437 525 2062 6905 57,40
20 – 30 mm 1 2 4 1 6 16 4 13 47 0,39
30 – 40 mm 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,01
Nad 40 mm 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0,02

Do pozornosti by som chcela dať abundanciu jedincov v habitatoch za jednotlivé 

mesiace, kde v júni a auguste bol zaznamenaný najväčší počet jedincov. Abundanciu jedincov 

za jednotlivé mesiace vyjadruje tabuľka 2.

Tab.2: Zastúpenie epigeických bezstavovcoch vo vybraných plodinách

Okrsok I. Okrsok II.
V VI VII VIII V VI VII VIII

Cereálie 651 958 170 1175 446 542 79 497
Kukurica 227 630 714 1765 136 314 565 1412
TTP 291 316 219 554 289 521 237 720
Σ 1169 1904 1103 3494 871 1377 881 2629
% 8,71 14,18 8,21 26,02 6,49 10,25 6,56 19,58

Záver

V priebehu roka 2007 bolo zozbieraných 15 552 epigeických bezstavovcov, z ktorých 

spracovaný výber v triede veľkosti nad 5 mm predstavoval 12 029 jedincov. Najväčšiu  

dominanciu dosahovali chrobáky (Coleoptera) (78,82%, n = 10 617 jedincov), pavúkovce 

(Aranea) (8,12%, n = 1 094 jedincov) a rovnokrídlovce (Orthoptera) (4,88% , n = 657 

jedincov).

Vo veľkostnom zastúpení mala prevahu veľkostná trieda 10 – 20 mm s dominanciou 

57,17% (n = 6 905). Najväčšia zstená abundancia bola v mesiacoch jún a august.
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Vzhľadom na existujúce údaje o zložení potravy krakle belasej v záujmovom území možno 

predpokladať, že potenciál lovných okrskov poskytuje postačujúcu potravnú ponuku pre 

krakľu belasú. Možno predpokladať, že definovaná potravná ponuka nie je limitujúci faktor 

pre túto reliktnú populáciu na poslednom známom hniezdisku na území Slovenska.
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GEOGRAFICKÁ SEKCIA
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Úvod a formulácia cieľa

Mestá možno charakterizovať ako body ekonomického a spoločenského života. Mesto 

je zložitý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja a mení v závislosti od spoločenských, 

ekonomických a sociálnych podmienok spoločnosti. Po hlavnej etape urbanizácie, po ktorej 

už Košice nevládali absorbovať ďalšie prichádzajúce obyvateľstvo, začali sa vytvárať, najmä 

pozdĺž významných dopravných ciest nové ostrovčeky bývania. Obyvatelia týchto lokalít boli 

nútení dochádzať za prácou, službami a inými aktivitami terciérneho sektora do mesta. Tým 

sa začali upevňovať vzťahy medzi mestom a jeho najbližším okolím. Čím bolo mesto väčšie  

a významnejšie, tým intenzívnejšia bola aj jeho spätosť s okolím.

Opísaná situácia zdôrazňuje potrebu zaoberať sa najmä v sídelnej geografii 

problematikou analýzy miest. Je nutné zaoberať sa ňou pre lepšie využívanie a hodnotenie 

priestorových vzťahov napríklad aj medzi mestskými časťami Košíc. Jednou z možností môže 

byť hodnotenie mesto obslužných a mestotvorných funkcií Košíc. Kým sa jadro mesta 

sústredilo na zhromažďovanie priemyselných, neskôr služobných odvetví, bytová výstavba 

mala na druhej strane umožnené lokalizovať sa do vzdialenejších (suburbánnych) častí Košíc.

Vymedzenie územia

Poloha Košíc je určená súradnicami: 48° 43' severnej zemepisnej šírky a 21° 15' 

východnej zemepisnej dĺžky. Najsevernejší bod leží v mestskej časti Sever (48° 82' s. g. š. , 

21° 15' v. g. d.), najjužnejší bod leží v mestskej časti Šaca (48° 57' s. g. š. , 21° 22' v. g. d.), 

najzápadnejší bod leží v mestskej časti Sever (48° 76' s. g. š., 21° 12' v. g. d.) 

a najvýchodnejší bod leží v mestskej časti Krásna (48° 64' s. g. š. , 21° 36' v. g. d.). Najväčšia 

vzdialenosť je v sledovanom území (25 km), v smere S – J. Najmenšia vzdialenosť (3,5 km) 

je v smere Z – V. 
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Dňom 24. júla 1996 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 221/1996 Zb. z. o územno-

správnom usporiadaní Slovenskej republiky, na základe ktorého sa na území Košíc vytvorili 4 

mestské okresy. Nižšiu územno-správnu úroveň tvoria mestské časti (22). Mestské časti Košíc 

sa v roku 2001 delili na 126 urbanistických obvodov. 

Spolu je na území Košíc 29 katastrálnych území, ktorých súčasťou je 86 225 parciel (k 

31. 12. 2008). Mestská časť s najväčším katastrom je Sever (54,6 km2), s najmenším 

katastrom Džungľa (0,5 km2). Vo veľkostnej kategórii nad 20 000 sa nachádza najväčší počet 

mestských častí Košíc (7). Najväčší obvod má mestská časť Sever (44,85 km), najmenší  

obvod má mestská časť Džungľa (3,06 km). Najkompaktnejší tvar územia podľa Gibbsovho 

pomeru kompaktnosti má mestská časť Luník IX (SG = 0,599) a Juh (SG = 0,586). 

Územie mesta má prevažne umelé hranice, tieto sú najmä na severe, juhu a juhozápade 

územia, východná hranica je tvorená chrbtom Toryskej pahorkatiny. Košice svojim 

významom a veľkosťou vytvárajú druhú najväčšiu aglomeráciu v rámci nášho štátu. Ležia 

neďaleko hranice s Maďarskom (20 km) a relatívne blízko je i hranica s Ukrajinou (80 km)

[3].  

Materiál a metódy

Na hodnotenie optimality tvaru geografického regiónu bolo v literatúre použitých 

viacero mier alebo indexov. Jednoduchou mierou tvaru územno-správnych jednotiek, ktorá 

poukazuje na ich kompaktnosť je Gibbsov pomer kompaktnosti.Vypočítame ho na základe 

vzťahu: 

SG = 1,27* A/l 2 [A]

pričom A je celková rozloha regiónu a l je dĺžka úsečky spájajúcej dva 

najvzdialenejšie body na jeho obvode t. j. na hranici študovaného regiónu [1,5].

Ďalšou veľmi významnou metódou viacparametrovej analýzy, často porovnávanou je 

metóda ukazovateľov komplexnej funkčnej vybavenosti (KFV), ktorú použil a rozvinul [4]. 

Pri použití tejto metodiky rozlišujeme tri základné funkcie pri posudzovaní stupňa 

rozvinutosti systému osídlenia. Sú to tieto funkcie: obytná funkcia (O), pracovná (P) a široko 

chápaná obslužná, zjednodušene stotožnená s rozsahom nevýrobného sektoru resp. 

nevýrobnej sféry (N), vychádzajúc pritom z týchto troch základných funkcií, ako z troch 

najpodstatnejších foriem ,,lokalizácie obyvateľstva“. Jednotlivé základné funkcie pri 

sledovaných mestských častiach Košíc boli určené ako podiely na celom skúmanom regióne 

mesta Košice.
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Pri výpočet indexu centrality mestských častí Košíc sme použili metodiku [2], ktorý 

ho definuje nasledovne: 

Ic = (Sb + Sd) / A*1000             [B]

Pričom Ic je index centrality, Sb predstavuje počet pracujúcich v treťom sektore 

a bývajúcich v danom centrálnom mieste (okrem dopravy a spojov), Sd reprezentuje počet 

pracujúcich v treťom sektore daného centra, dochádzajúcich z iných sídiel regiónu,                 

A – veľkosť populácie daného centrálneho miesta. 

Výsledky a diskusia

Podľa ukazovateľa KFV je najvyšší počet pracovných príležitostí lokalizovaný 

v mestských častiach Staré Mesto (33 911, 22,5 % podiel z celkové počtu pracovných miest v 

Košiciach), Šaca (23 223, 15,3 %), Juh (21 872, 14,5 %), Západ (18 205, 12,1 %), Sever 

(12 991, 8,7 %). Uvedené mestské časti majú nad 20 000 obyvateľov s výnimkou mestskej 

časti Šaca. V prípade Šace je vysoký počet pracovných miest dôsledkom lokalizácie 

priemyselného komplexu U. S. STEEL Košice. Je viacero dôvodov vysokej koncentrácie 

pracovných príležitosti do týchto mestských častí. Nachádzajú sa tu podniky a organizácie 

s vysokým počtom zamestnancov v priemyselnej oblasti, ale hlavne v treťom sektore 

(veľkoobchod, maloobchod, peňažníctvo a poisťovníctvo, školstvo, zdravotníctvo, verejný 

sektor). Mestská časť Juh má najvyššie zastúpenie veľkoplošných predajní v rámci mesta. 

Nachádzajú sa tu: Hornbach, Baumax, OC-Optima, NAY-elektrodom, OC-Cassovia. 

Významné zastúpenie veľkoplošných predajní v podobe supermarketov a obchodných centier, 

ktoré vplývajú na lokalizáciu pracovných príležitostí je v MČ Západ (Lidl, v súčasnosti druhý 

vo výstavbe, OC-Galéria a Kaufland). Takisto sa tu nachádza magistrát mesta Košice a Nová 

nemocnica s poliklinikou. Staré Mesto viaže pracovné príležitosti z dôvodu lokalizácie hustej 

siete stredných škôl, vysokých škôl (jednotlivých katedier), sídli tu samospráva KSK 

a samozrejme sú tu koncentrované služobno-obchodné plochy (sieť luxusných predajní 

s drahým tovarom). 

Najnižší počet pracovných príležitostí je v mestských častiach lokalizovaných 

v periférii mesta. Sú to predovšetkým mestské časti s vidieckym charakterom zástavby, ktoré 

zvyčajne plnia iba obytnú funkciu. Zaraďujeme k ním najmä: Lorinčík (101 pracovných 

miest,  0,1 % podiel z celkového počtu pracovných miest v Košiciach), Poľov (254, 0,2 %), 

Pereš (281, 0,2 %), Šebastovce (284, 0,2 %), Kavečany (357, 0,2 %). Spomínané mestské 

časti vytvárajú určitý dekoncentračný pás, ktorý tvoria prevažne mestské časti s nízko 
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podlažnou zástavbou, ktoré boli na začiatku 20. storočia samostatné vidiecke obce. Pre 

zaujímavosť môžeme spomenúť mestskú časť Lorinčík, kde sa plánuje stavebné prepojenie 

s mestskou časťou Pereš, projekt ráta s výstavbou 50 rodinných domov. Takisto v prípade 

Pereša, ktorý má dnes 1180 obyvateľov sa ráta zo zmenou územného plánu a následnou 

realizáciou výstavby rodinných domov, pričom v konečnej fáze dôjde k nárastu počtu 

obyvateľov na 5000. V MČ časti Poľov bola počas socializmu stavebná uzávera, v súčasnosti 

je povolená výstavba len rodinných domov avšak limitujúcim faktorom ostáva životné 

prostredie vo vzťahu k bezprostrednej blízkosti k priemyselnému komplexu U. S. Steel. 

Súkromné vlastníctvo pozemkov sťažuje rozšírenie intravilánu mestskej časti Šebastovce. 

Ďalšie kroky v rozvoji výstavby obce budú determinované dohodou medzi samosprávou 

mestskej časti a vlastníkmi pozemkov. Neprehľadné vlastnícke pomery sťažujú rodinnú 

výstavbu aj v mestskej časti Kavečany. Vypracovaný je však projekt, ktorý počíta s výstavbou 

rezidenčného areálu Hôrka s 25 nadštandardnými rodinnými domami. 

Pri komplexnej funkčnej veľkosti jednotlivých mestských častí bol ako tretí 

ukazovateľ vstupujúci do tejto analýzy uvedený – počet obsadených pracovných príležitostí 

bez poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu, stavebníctva, dopravy a spojov. Tvorí ho 

ekonomicky aktívne obyvateľstvo v treťom sektore. 

Najvyšší počet pracovných príležitostí v treťom sektore je opäť v mestských častiach 

Staré Mesto (24 382, 24,2 %), Juh (15 426, 15,3 %), Západ (14 488, 14,5 %), Sever (10 268, 

10,2 %). Tieto mestské časti predstavujú základňu obchodu a služieb v Košiciach a jeho 

širšom zázemí. 

Jednoduchou agregáciou spomínaných troch komponentov dostaneme syntetickú 

charakteristiku pre jednotlivé mestské časti – komplexnú funkčnú veľkosť                      

(mesto Košice =100%). Najvyššie relatívne hodnoty komplexnej funkčnej veľkosti dosahujú 

mestské časti: Staré Mesto (18,7 %), Západ (14,6 %), Juh (13,3 %), Sever (9,2 %), 

Dargovských hrdinov (8,1 %). Pre tieto mestské časti je charakteristický vysoký podiel trvalo 

bývajúceho obyvateľstva, vysoký podiel celkového počtu obsadených príležitostí a vysoký 

podiel celkového počtu pracovných miest v treťom sektore. 

Najnižšie relatívne hodnoty komplexnej funkčnej veľkosti dosahujú mestské časti 

vidieckeho charakteru Lorinčík (0,1 %), Šebastovce (0,2 %), Poľov (0,3 %), Pereš (0,3 %).

V zásade môžeme použiť iba jednoduché a pre prax iba približne hodnotiace 

pomerové ukazovatele typu N/O alebo P/O. Pre presnejšie a citlivejšie hodnotenie sú potrebné 

ďalšie informácie (podrobnejšie rozdelenie nevýrobného sektoru), ktoré naša štatistika 

neposkytuje. 
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Významnejšiu výpovednú hodnotu dostaneme, ak dáme do pomeru absolútny počet 

pracovných miest a absolútny počet trvalo bývajúceho obyvateľstva. Najvyššie hodnoty 

dosahujú pri tomto porovnaní mestské časti: Šaca (487,2 %), Džungľa (342,2 %), Staré Mesto 

(153 %).Výsledné hodnoty môžeme nasledovne interpretovať: v mestskej časti Šaca je počet 

pracovných príležitosti takmer totožný s 5-násobkom trvalo bývajúceho obyvateľstva. 

Tab. 1: Prehľad jednotlivých územných zmien a sídliskovej výstavby v meste Košice [3]   

Obr. 1:Komplexná funkčná veľkosť mestských častí Košíc, 2001[3]

Najnižšie hodnoty tohto ukazovateľa dosahujú mestské časti, v ktorých  dominantnú 

funkciu tvorí bývanie. Z tohto tvrdenia vyplýva, že ekonomicky aktívne obyvateľstvo z týchto 

mestských častí odchádza pracovať do vyššie spomenutých mestských častí. Sú to najmä: 

Sídlisko KVP (21,3 %), Poľov (23,7 %), Sídlisko Ťahanovce (24,3 %). Celkový počet 

pracovných miest v mestskej časti Sídlisko KVP je totožný s 21,3 % podielom trvalo 

bývajúceho obyvateľstva v spomínanej mestskej časti. Mestská časť Sídlisko Ťahanovce 

dokáže vyprodukovať počet pracovných miest zhodný s 24,3 % podielom trvalo bývajúceho 

obyvateľstva v spomínanej mestskej časti. Tieto tvrdenia môžu poskytnúť cenné informácie 

pri plánovaní mestskej hromadnej dopravy. Populácia mesta sa bude pohybovať počas 

Pričlenenie vidieckej obce 
k mestu Košice, 1. etapa 
(1968)

Obce: Barca, Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca, 
Ťahanovce, Vyšné Opátske, osada Pereš

Pričlenenie vidieckej obce 
k mestu Košice, 2. etapa 
(1976)

Obce: Kavečany, Krásna nad Hornádom, Lorinčík, 
Šebastovce

Následná výstavba sídlisk 
(nesúvisí s integráciou)

Sídlisko Dargovských hrdinov (1978), Sídlisko KVP 
(1983), sídlisko Ťahanovce (1985)
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pracovného dňa medzi mestskými časťami, ktorých hlavnou funkciou je bývanie (Sídlisko 

KVP, Poľov, Sídlisko Ťahanovce) a mestskými časťami, ktoré sprostredkujú prácu 

obyvateľom mesta (Šaca, Džungľa, Staré Mesto). 

                                                                                
Záver

Z historického vývoja Košíc, možno usúdiť, že mesto v minulosti predstavovalo 

prirodzené stredisko vidieckych obcí ležiacich v Košickej kotline. 

Najväčšiu dynamiku rastu mesto zaznamenalo počas socialistickej éry v období 

industrializácie Slovenska, kedy sa v meste vybudoval hutnícky komplex –

Východoslovenské železiarne, s ktorým následne súvisel i rozvoj mesta. V tomto období 

rástol počet obyvateľov mesta a samotné Košice sa priestorovo rozrastajú. Prudký nárast 

rozlohy katastra mesta spôsobili v tomto období aj integračné procesy, následkom ktorých sa 

mnohé pôvodne samostatné vidiecke obce pričlenili k mestu a stali sa jeho kompaktnou 

súčasťou (Tab. 1). So zrušením centrálne riadeného hospodárstva sa mení aj finančná 

a obchodná politika štátu, čoho dôsledkom bola postupne sa znižujúca 

konkurencieschoponosť väčšiny hospodárskych subjektov v meste. V prípade vývoja 

obyvateľstva sa to odrazilo v zmenenom demografickom správaní, výsledkom čoho je 

stagnujúci počet obyvateľov a ku sčítaniu v roku 2001 i najnovší pokles obyvateľov mesta 

(roky 2001, 2002, 2003). S neustálymi procesmi redistribúcie obyvateľstva 

a dekoncentračnými tendenciami dochádza aj k zmene sídelnej siete na jednotlivých 

hierarchických úrovniach. 
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Vybrané typy geotopov na území postihnutom veternou kalamitou 

v okolí Tatranskej Polianky
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Úvod a formulácia cieľa

Silná veterná smršť, ktorá sa prehnala územím Tatranského národného parku 

v novembri roku 2004 spôsobila veľa škôd a pozmenila životné prostredie zasiahnutých 

oblastí na dlhé časové obdobie. Táto udalosť súčasne vyvolala vlnu rozličných výskumov

s cieľom analyzovať skutočné poškodenie zasiahnutého krajinného systému a určiť príčiny 

a dôsledky veternej kalamity. Jedným zo spôsobov štúdia krajinného systému predstavuje aj 

predložený príspevok, ktorý sa snaží o syntézu poznatkov a komplexný pohľad na krajinný 

systém.

Cieľom príspevku je identifikácia a charakteristika vybraných typov reprezentatívnych 

geotopov na vybranom území postihnutom kalamitou v okolí osady Tatranská Polianka.

Vymedzenie územia

Čo sa týka výberu modelového územia,  autorkina parciálna úloha spočívala

v sledovaní územia v okolí Tatranskej Polianky-Danielovho domu. Záujmové územie tvorí 

časť katastrálneho územia mesta Vysoké Tatry. Nachádza sa severnej časti Slovenskej 

republiky, v Prešovskom kraji, v okrese Poprad. Podľa geomorfologického členenia 

Slovenska [2] sa sledované územie rozprestiera na území Alpsko-himalájskej sústavy, 

podsústavy Karpát, provincie Západných Karpát, subprovincie Vnútorných Západných 

Karpát, Fatransko-tatranskej oblasti, v geomorfologickom celku Podtatranská kotlina, 

podcelkov Popradská kotlina a Tatranské podhorie, v rámci Popradskej kotliny na Lomnickej 

pahorkatine.  
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Materiál a metódy

Geotop možno považovať za najmenší fyzickogeografický komplex, resp. prírodný 

teritoriálny komplex, čiže „základný stavebný kameň“ alebo „bunku“ prírodného prostredia. 

V zmysle [3] geotop možno chápať ako elementárnu, najmenšiu komplexnú 

fyzickogeografickú a súčasne fyzickogeografickú jednotku, ktorá je kvázi homogénna, t.j. 

v jej rámci je prakticky rovnaký reliéf, rovnaká hornina, vodná bilancia, topoklíma, pôda 

a pôvodne, resp. potenciálne jedna fytocenóza, na ktorú sa viaže jedna zoocenóza.

Ako metodický postup bola použitá práca Geoekologický výskum a mapovanie vo 

veľkých mierkach [4]. Prvú fázu  predstavoval zber  a  analýza textových a mapových 

podkladov pre potreby popisu modelového územia. Kľúčovú úlohu zohráva terénny výskum, 

ktorý sa vykonáva na výskumných bodoch – tesserách, na ktorých sa zaznamenávajú 

jednotlivé charakteristiky litosféry (genéza horniny, skelet, navetranie a i.), georeliéfu (sklon, 

expozícia a i.), pedosféry (pôdny typ, subtyp, druh a i.), hydrosféry (hladina podzemnej vody, 

retencia a i.). Čo sa týka krajinnej pokrývky, boli zaznamenané charakteristiky vegetačnej 

pokrývky (zdravotný stav, zápoj, druhové zloženie etáží a i.), ktoré v pokalamitnej situácii 

predstavuje najaktuálnejšiu bázu údajov o súčasnej vegetácii. 

Celkovo bolo terénnym výskumom zaznamenaných 27 výskumných bodov na území 1

km2, ktoré vytvorili základnú bázu pre identifikáciu typov reprezentatívnych geotopov na 

študovanom území.

Výsledky a diskusia

V rámci spracovania údajov z terénneho výskumu bolo identifikovaných osem typov 

geotopov (Obr.1). Ich vybrané charakteristiky uvádzame:

1. geotop úzkej dolinovej nivy na holocénnych fluviálnych sedimentoch, pod vplyvom 

činnosti vodného toku, s paterniou a horským lužným lesom jelšovým ako jednotkou 

potenciálnej prirodzenej vegetácie,

2. geotop na depresii (2-5°) zvlnených polygenetických sutinových akumulácií 

a glacifluviálnych navetraných štrkov, s organozemami litickými, s hladinou 

podzemnej vody blízko pri povrchu a zamokreným lesom smrekovým,

3. geotop na plochom vrchole a sedle so sklonom do 2,° na polygenetických sutinových 

akumuláciách, s kambizemami podzolovými, sprievodne rankrami a smrekovým 

lesom čučoriedkovým,
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4. geotop na mierne sklonených zvlnených koluviálnych svahoch so sklonom 2-5°, na 

pleistocénnych glacifluviálnych navetraných štrkoch, s kambizemami dystrickými až 

podzolmi kambizemnými a jednotkou potenciálnej prirodzenej vegetácie smrekovým 

lesom čučoriedkovým,

5. geotop na erózno-denudačných svahoch so sklonom 5-16°, na glacifluviálnych 

a polygenetických akumuláciách s kambizemami podzolovými a podzolmi 

kambizemnými a smrekovým čučoriedkovým lesom,

6. geotop na eróznych svahoch so sklonom 20-30°, na polygenetickej sutinovej 

akumulácii, s podzolmi typickými až kambizemnými a smrekovým lesom 

čučoriedkovým,

7. geotopy na deluviálnych polohách so sklonom 8-10°, na pleistocénnych 

glacifluviálnych navetraných štrkoch s kambizemami dystrickými a podzolmi 

kambizemnými a smrekovým lesom čučoriedkovým,

8. geotopy na deluviálnych polohách so sklonom 10-20° na polygnetickej sutinovej 

akumulácie, s rankrami a podzolmi typickými a smrekovým lesom čučoriedkovým.

Na študovanom území neprebieha stacionárny výskum klimatických pomerov, vybrané 

geotopy možno preto charakterizovať v zmysle [1,5] priemernou ročnou teplotou 2-4°C 

a priemernými ročnými zrážkami v rozmedzí 800-900 mm.
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Obr. 1: Grafické znázornenie vybraných charakteristík reprezentatívnych geotopov.

Čo sa týka reálnej vegetácie, vegetačná pokrývka bola výrazne pozmenená vplyvom 

veternej kalamity z 19. novembra 2004. Podstatnú časť záujmového územia predstavujú 

rúbaniská po spracovanej kalamite zarastajúce trávnatou sukcesiou, v blízkosti horských 

potokov prechadzajúca do bylinných spoločenstiev brehov vodných tokov. V polohách 

s hladinou podzemnej vody blízkej povrchu sa miestami zachovali zamokrené smrekové lesy, 

resp. dochádza k zmladeniu juvenilných a pionierskych porastov. Na miestach nespracovanej 

kalamity reálnu vegetáciu tvoria  fragmenty smrekových lesov čučoriedkových.

Záver

Získané poznatky o typoch geotopov sa snažia o komplexný pohľad na krajinný systém

vybraného územia. V dlhodobom horizonte môžu tvoriť východisko pre návrhy ekologickej 

optimalizácie priestorovej štruktúry vegetácie na území Tatranského národného parku.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1474



Poďakovanie 

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantu UK/308/2008 „Tvorba mapy 

geotopov na území postihnutom kalamitou pre účely krajinného plánovania” a projektu 

VEGA 1/0432/09 „Metodológia a realizácia tvorby geoekologickej databázy typov horskej 

krajiny aplikovateľnej pre potreby krajinného plánovania“. Moje poďakovanie patrí aj 

študentom a doktorandom, ktorí sa podieľali na terénnom výskume v študovanom území.

Zoznam použitej literatúry

[1] Faško P., Šťastný P. (2002): Priemerné ročné úhrny zrážok. mapa 1: 2 000 000. In: 

Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, s. 99

[2] Mazúr E., Lukniš M. (1980): Geomorfologické jednotky. mapa 1 : 500 000. In: Atlas SSR. 

SAV, Bratislava, s. 54-55

[3] Mičian Ľ., Zatkalík F. (1986): Náuka o krajine a starostlivosť o životné prostredie. -

1. vyd. –Univerzita Komenského, Bratislava, s. 137

[4] Minár J. et al. (2001): Geoekologický výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. 

Geografické spektrum 3. Geografika, Bratislava, s. 209 

[5] Šťastný P., Nieplová E., Melo M. (2002): Priemerná ročná teplota vzduchu. 1: 

2 000 000. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR, Bratislava, s. 98

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1475



História v malom regióne na príklade obce Koplotovce 

Tomáš Charvát

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, 

ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; 

tomas.charvat@zoznam.sk

Úvod a formulácia cieľa

História v širšom zmysle slova označuje súhrn udalostí a dejov človeka a (alebo) 

prírody v minulosti [4]. V tomto zmysle možno pojem stotožniť s pojmom dejiny, ktorými sú 

v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore. V užšom 

zmysle sú to dejiny ľudstva, čiže vývojový proces ľudskej spoločnosti a jej jednotlivcov, 

najmä politickej, ekonomickej, ideologickej, sociálnej a kultúrnej podoby ľudskej existencie

[3].

Analýza vývoja ľudskej spoločnosti zohráva dôležitú úlohu aj v komplexnej analýze 

malého regiónu. Popri ďalších charakteristikách poskytuje čitateľovi pohľad na malý región 

ako dynamický celok. Autor sa v článku zaoberá analýzou histórie obce Koplotovce. Cieľom 

príspevku je zhrnúť a analyzovať dostupné informácie o obci Koplotovce vo forme vhodnej 

na použitie v monografii obce.

Vymedzenie územia

Obec Koplotovce je lokalizovaná v západnej časti Slovenska. Je súčasťou okresu 

Hlohovec, ktorý vypĺňa východnú časť Trnavského kraja. Obec sa nachádza 6 km severne od 

okresného mesta Hlohovec. Vzdialenosť od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 

je približne 70 km severovýchodným smerom, od krajského mesta Trnava je obec vzdialená 

približne 25 km severovýchodným smerom, od mesta Nitra 35 km severozápadným smerom 

a od kúpeľného miesta Piešťany 14 km južným smerom. Obec je situovaná na ľavostrannej 

vážskej terase, priliehajúcej k západnému úbočiu južného  výbežku Považského Inovca. Stred 

obce je určený rovnobežkou 48° 28' severnej zemepisnej šírky a poludníkom 17° 48' 

východnej zemepisnej dĺžky. Povrch katastrálneho územia tvoria prevažne druhohorné 
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horniny a riečne štrkopiesky, v jeho severnej časti rastú teplomilné dúbravy. Rozloha 

katastrálneho územia je 561 ha.

Materiál a metódy

Pri spracovaní článku boli použité odborné publikácie zaoberajúce sa výskumom 

malého regiónu, resp. monografie obcí, vlastný terénny výskum, archívne informácie obce 

a kronika obce Koplotovce. Teoretickou bázou na spracovanie boli analýzy histórie malého 

regiónu v rôznych knižných publikáciách. Ich rozsah a kvalita je rozdielna, charakter a obsah

prác determinuje najmä množstvo dostupných informácií, ale aj subjektívne zameranie 

autorov vyplývajúce najmä z ich profesného zaradenia. Z geografického hľadiska možno 

vysoko hodnotiť prácu Lukniša [7], kvalitu predstavujú aj príspevky Bátoru a Zaťku [1] či 

Kollára [5]. Podiel histórie na obsahu prác je značne variabilný, kým Lukniš venuje histórii 

približne len 10 % textu, u Bátoru so Zaťkom je tento podiel asi 10 %, u Kollára dokonca 

vyše 30 %.

Na spracovanie článku autor v prevažnej miere použil informácie získané vlastným 

terénnym výskumom v obci [2]. Problém predstavovala skutočnosť, že komplexnou 

charakteristikou obce sa doteraz nikto nezaoberal, teda neexistovala ucelená báza informácií 

o obci. Informácie neboli nikde publikované, preto autor v spolupráci s obcou zosumarizoval 

vlastné a získané poznatky o obci do prvej monografie obce vydanej pri príležitosti 890. 

výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zarážajúcim faktom je, že informácie z tejto 

monografie sa neskoršie bez vedomia autora v rozpore s autorským právom dostali do Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Koplotovce [8]. Neoceniteľným zdrojom informácií 

bola dvojdielna Kronika obce [5] .

Výsledky a diskusia

Podľa archeologických nálezov sa na území obce zdržiaval človek už počas neolitu 

(mladšia doba kamenná) resp. v eneolite (neskorá doba kamenná tvoriaca prechod z doby 

kamennej do doby bronzovej). Svedčia o tom nálezy dvoch kamenných sekeromlatov, 

vaničkovej nádoby a medenej sekery (altheimskej). Na pozemku „Medzimosty” sa našli aj 

popolnice, ktoré však neboli archeologicky preskúmané, a z rímskeho obdobia sa v „Jarku” 

našli mince, ktoré boli neskôr odovzdané bardejovskému múzeu.

Prvá písomná zmienka o obci ako existujúcej osade  siaha  do roku 1113, ako to 

dokazuje darovacia listina Zoborského kláštora od Kolomana I. Spomenutá „Zoborská” listina 
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je vlastne potvrdením nároku na majetky, ktoré priznal zoborskému kláštoru už uhorský kráľ 

Štefan I. Listina teda potvrdzuje, že Koplotovce určite existovali už za panovania Štefana I. 

niekedy v rokoch 997 až 1038. Vtedajší názov obce „LOCUPLOT” svedčí o staršej minulosti, 

keďže pochádza z praslovanských slov luk a plot (Lukoplot) – čo znamená „okrúhly plot”, 

„okrúhla ohrada”. Z tohto názvu možno predpokladať, že obec bola už na začiatku 12. 

storočia nejakým spôsobom ohradená. Starobylý ráz tu majú aj miestne názvy „Chríby” a 

„Kostolné”. V priebehu ďalších storočí sa objavujú tieto názvy obce: v r. 1275 Koploth, r. 

1709 Koplan, v r. 1742 Koplatowce, r. 1773 Koplotovetz, r. 1808 Koplotowce a maďarsky 

Kaplath. Podľa Zoborskej listiny do Koplotoviec patrili dva ostrovy v riečisku Váhu, tie boli 

vlastníctvom kláštora sv. Hypolita. Kláštoru tiež patrila polovica polí, druhá polovica bola vo 

vlastníctve panstva.

V roku 1600 sa Koplotovce a Čanadovská „pusta” dostávajú do vlastníctva rodov 

Bayči a Gostoni. Pavel Gostoni v roku 1613 pravdepodobne prebudovával existujúci obranný 

systém. Svedčí o tom nápis na klenovom kameni portálu kaštieľa medzi dvoma južnými 

baštami: „Roku 1613 Pavel Gostoni zo sv. Tomáša dal zhotoviť...” Obranný systém  bol 

v tom čase viac ako potrebný kvôli aktuálnosti tureckých nájazdov z blízkeho okolia 

Hlohovca. Z ústneho podania je doložené, že Koplotovčania sa za múrmi tejto malej pevnosti 

nájazdom skutočne ubránili. Dodnes sa z kaštieľa zachovali dve okrúhle bašty a hlavné 

priečelie i s už spomínaným datovaným portálom.

V roku 1734 bol v obci vybudovaný barokovo-klasicistický kostol Navštívenia Panny 

Márie ako jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria. Rokokový hlavný oltár 

pochádza z konca 18. storočia a jeho ústredným článkom je oltárny obraz doprevádzaný 

plastikami svätcov. Pri kostole sa nachádza cintorín so zachovanými ľudovými náhrobníkmi z 

19. storočia. Pod kostolom je vybudovaná rodinná hrobka, kde sú pochovaní príslušníci rodov 

Kurthy, Kochanovský a Frideczký. 

Rod Gostonovcov po ženskej línii vystriedal rod Kochanovský. Najvýznamnejší 

predstavitelia tohto rodu boli Ambróz a Eduard Kochanovskí. Ich sestra Terézia, dcéra Jozefa 

Kochanovského, sa v roku 1812 vydala za čachtického rodáka Jozefa Frideczkého, ktorého 

rod viedol obec až do 20. storočia. Ivan Frideczký zomrel v roku 1999 ako posledný zemepán 

v Koplotovciach. Po jeho smrti predala obec kaštieľ p. Petrekovi, ktorý ho obýva.

Udalosti 20. storočia sú zachytené v obecnej kronike [6]. Zachytáva nielen 

najdôležitejšie udalosti v obci, ale aj v republike i celom svete. V rokoch socializmu podrobne 

informuje o politických udalostiach, od roku 1988 je však už výrazne stručnejšia. V rokoch 
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1965-1987 obsahuje údaje o ťažbe štrkopiesku, od roku 1978 zaznamenáva údaje o zmene 

obyvateľstva – narodenia, úmrtia, migrácia, ale i sobáše. Najzaujímavejšie informácie o obci 

sú zhrnuté do nasledujúcich riadkov podľa rokov, v ktorých sa udalosti odohrali. Ak nebol 

dostupný celý časový údaj, zverejnený je mesiac a rok alebo aspoň rok udalosti.

1920 - 1. 11. – požiar najjužnejšieho domu v dedine, ktorý vznikol vplyvom dlhotrváceho 

sucha a obrovského južného vetra – do desiatich minút bola v plameňoch celá dedina, 

zachránil sa majer, kaštieľ a 7 domov

- rozšíril sa týfus, na ktorý zomrelo 26 občanov

1924 - počas Vianoc bolo usporiadané prvé divadelné predstavenie

1930    - 5. 12. - prvé sčítanie obyvateľov – 304 ľudí

1931 – svoju činnosť zahajuje dobrovoľný hasičský zbor

1933 - 19. 4. - prvýkrát doniesol poštu štátny poštár, pravidelná donáška 3-krát týždenne

1934 - 18. 4. - teplo, ľudia sa kúpu vo Váhu

1936 - v januári teplota 15 °C

1939 - prvýkrát je regulovaný Váh

1940 - 15. 12. - sčítanie obyvateľov – 384 ľudí

1942 - kronikárka postrehuje zanechávanie nosenia ľudových krojov, „už sotva 10 žien nosí 

kroj, u mužov nieto ani jeden“. Ako hlavný dôvod uvádza kronikárka ich vysokú cenu 

ako aj to, že látky na ich zhotovenie sa nedajú kúpiť.

1943 - 6. – 7. 7.- veľká povodeň, no vďaka tomu, že Váh je už sčasti regulovaný, veľké 

škody nenastali

1945 - 15. 3. - do obce prichádza nemecká autokolóna, ktorá 30. marca  ustupuje pred 

Červenou armádou; večer 1. 4. obec oslobodzuje Červená armáda

1946 - 26. 5. - konajú sa riadne voľby, odovzdaných je 220 hlasov, najviac hlasov v obci 

dostáva Komunistická strana (136), nasledujú ju Demokratická strana (80) a Strana 

práce (2)

- jeden liter vína sa v obci predáva za 28 – 30 Kčs

1947    - súkromné sčítanie obyvateľov – 319 ľudí

- veľmi suchý rok, emigruje 65 ľudí do Čiech a do južných oblastí Slovenska

1950 - zakladá sa JRD, hospodári na 230 ha pôdy

1952 - obec dostáva miestny rozhlas

- založenie materskej školy s celodennou starostlivosťou
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1957 - veľká povodeň s trvaním asi týždeň

1959 - výkopové práce na vybudovanie verejného vodovodu

- zakúpenie premietacieho prístroja

- JRD stavia kurín, chov hrabavej hydiny                    

- v decembri je rozšírená sieť verejného osvetlenia na 16 svetelných bodov

1960    - Koplotovce prechádzajú od okresu Hlohovec pod okres Trnava

- vybudovanie hrádze na ľavom brehu Váhu

- miestnu školu navštevuje 41 žiakov

1961 - osvetlenie sa rozširuje na 19 svetelných bodov 

- 1. 3. - všeobecné sčítanie ľudí, bytov a zariadení – 433 obyvateľov (201 mužov a 232 

žien)

- zakúpenie fotografického aparátu, magnetofónu a snímacej kamery

1962    - JRD kupuje televízor zn. Orion

- založenie miestnej Telovýchovnej jednoty „Družstevník“

- vzrast životnej úrovne obyvateľov – pribúda 5 televízorov, 3 chladničky a 3 motorky

1963 - 18 televízorov, 9 chladničiek, 6 motoriek a 1 osobné auto

            - JRD sa ruší, hospodárstvo sa presúva do ŠM Hlohovec

- hospodárenie v ŠM obce: 213 ks hovädzieho dobytka, 150 ošípaných a 600 sliepok

1964    - vybudovanie asfaltovej cesty

1965 - založenie ovocného sadu na ploche 19 ha (4645 ks marhúľ, 1503 broskýň, 176 

jabloní a 2074 hrušiek)

- zahájenie ťažby štrkopiesku

1967 - nový sad (1481 broskýň)

- v obci už je 60 televízorov

1970 - 1. 12. - sčítanie obyvateľov – 512 ľudí (244 mužov, 268 žien)

- 74 chladničiek, 94 elektrických práčok, 85 televízorov, 23 motoriek a 2 osobné autá

1972 - v prevádzke nová budova Kultúrneho domu

1974 - prvý farebný televízor v Kultúrnom dome

1975 - navŕtané prvé vrty termálnych minerálnych vôd

1975 - nový Dom smútku

1979 - ZDŠ navštevuje 36 žiakov, knižnica má 83 čitateľov

1980 -podľa sčítania má obec 528 obyvateľov

1983 - 57 letných dní, z toho 31 tropických
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1986 - životná úroveň: v každej novej stavbe sa nachádza ústredné kúrenie a hygienické 

zariadenie, v obci je 48 osobných automobilov, 26 domácností má telefón, odber novín 

156 ks, časopisov 320 ks

Záver

Príspevok je venovaný problematike histórie v malom regióne. Územie obce 

Koplotovce bolo osídlené už v neolite, prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. 

Podrobné informácie o živote v obci sú dostupné až od začiatku 20. storočia, kedy obec začala 

viesť vlastnú kroniku. V nej sú podrobne zaznamenané celospoločenské udalosti, informácie 

o stave obyvateľstva, životnej úrovni občanov, aktivitách obyvateľstva i výrobnej, najmä 

poľnohospodárskej činnosti v obci. V posledných rokoch sa v obci vedie podrobná evidencia 

obyvateľstva - narodenia, úmrtia, migrácia, ale i sobáše občanov obce. Pochopenie histórie 

obce ako malého regiónu zohráva dôležitú úlohu pri analýze súčasného charakteru osídlenia, 

štruktúry obyvateľstva, ako i určenia perspektívy vývoja regiónu do budúcnosti.
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Súčasné koncepty v riešení udržateľného cestovného ruchu v geografii
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Úvod a formulácia cieľa

Napriek interdisciplinárnemu charakteru problematiky udržateľnosti cestovného ruchu 

má vedúce postavenie v jej teoreticko-metodologickom riešení geografia. Nespornou výhodou 

geografie v hľadaní alternatív rozvoja tohto najrýchlejšie rastúceho ekonomického odvetvia 

na svete je jej imanentná priestorovosť a syntetickosť, umožňujúca kontextuálne chápanie 

procesov interakcie v socio-ekologickom systéme. Nové environmentálne výzvy a hľadanie 

ich riešení v rámci fungovania globálnej ekonomiky sa odrážajú v meniacich sa preferenciách 

a iných behaviorálnych aspektoch ľudskej spoločnosti. Dopady cestovného ruchu na miestne 

ekosystémy majú ambivalentnú povahu. Hľadanie takých foriem turizmu, ktoré by 

optimalizovali vzťah ekonomického úžitku a ochrany životného prostredia, vytvára stále 

veľký priestor pre kreativitu výskumu tohto fenoménu v rámci geografie. Cieľom tohto 

príspevku je popis súčasných tematických konceptov ako prístupov k riešeniu udržateľnosti 

cestovného ruchu. Spomínané koncepty používané prevažne v zahraničnej geografickej 

literatúre majú potenciál stať sa inšpiráciou pre výskum tejto problematiky v slovenských 

podmienkach.

O konceptoch, ktoré hýbu problematikou

Prevažná väčšina geografických štúdií zameraných na porovnanie 

konkurencieschopnosti v cestovnom ruchu považuje vymedzené územie za destináciu. Nový 

pohľad nahradzuje toto chápanie konceptom atraktivity. Destinácia je v takom prípade 

agregáciou turistických atraktivít a podporujúcej infraštruktúry a služieb. Niektoré atraktivity 

samotné sú destináciami, pokiaľ návštevníkovi poskytujú isté možnosti výberu. Dôraz na 

atraktivitu spočíva v jej význame pre turistickú destináciu; je podstatou turistického produktu, 

vytvára image destinácie a je predpokladom vytvorenia nadväzujúcej infraštruktúry. Hu 

a Wall [1] na príklade kultúrnej turistickej zóny Nanshan prezentujú možnosti zvýšenia 
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atraktivity destinácie pomocou environmentálneho manažmentu. Autori hodnotia kvalitu 

environmentálnych stratégií prijatých v rozvojovom procese kultúrnej zóny.

Najmä v európskom prostredí je často využívaným konceptom cezhraničná 

spolupráca. Mnohé marginálne prihraničné oblasti trpia nedostatkom financií a absenciou 

komunikácie s územiami na druhej strane hranice. V rámci programov INTERREG sú 

podporované aj iniciatívy zamerané na podporu cestovného ruchu, ktoré viacerí autori 

podrobujú analýze efektivity a udržateľnosti [2]. Ambivalentné chápanie hranice ako zdroja 

a prekážky zároveň je evidentné v práci hodnotiacej potenciál a problémy cezhraničnej 

spolupráce vo švédsko-fínskom pohraničí [3].

Implementácia princípov udržateľného rozvoja do miestneho cestovného ruchu sa 

často skúma v marginálnych oblastiach. Tieto oblasti sa často vyznačujú vysokou kvalitou 

ekosystémov, ale aj obmedzeným socio-ekonomickým potenciálom. Dôraz sa preto kladie na 

regulovaný manažment územia s maximálnym využitím miestnych zdrojov. Viaceré 

geografické práce nastoľujú otázku optimálneho riadenia území s vysokým stupňom ochrany, 

napríklad národných parkov. Hľadá sa rovnováha funkčného využitia národného parku ako 

územia ochrany, turistickej destinácie a ako zdroja príjmov pre miestne obyvateľstvo [4]. 

Zaujímavým prístupom je systém vzťahov centrum – periféria, kde sa hodnotí zapojenie 

sociálnych aktantov v rastúcej vzdialenosti od destinácie, od domorodej populácie cez 

miestne turistické subjekty, nadregionálnych investorov až po nadnárodné organizácie [5].

Iné štúdie zdôrazňujú dôležitosť marketingu a reklamy ako tvorcov obrazu (image) 

o mieste v rôznych priestorových mierkach s rozdielnym prístupom k trhu a rôznymi formami 

propagácie miesta ako destinácie s osobitým duchom miesta (miestne remeselné a tradičné 

potravinárske výrobky, architektúra, kultúrne podujatia a podobne) [6]. 

Behaviorálne prístupy sa zameriavajú na preferencie účastníkov cestovného ruchu, ich 

reakcie na podnety v turistickej destinácii a optimalizáciu návštevnosti atraktivít z pohľadu 

percepcie návštevníkov. Behaviorálne typy návštevníkov sa môžu rozdeľovať na účastníkov 

hlavného prúdu (mainstreamu) vs. ekoturizmu [7], alebo podľa vynaloženého úsilia 

v horskom prostredí do škály od masových turistov (lyžiarske rezorty) až po „elitu“ (treking, 

expedície) [8]. Zaujímavý príklad výskumu správania sa návštevníkov a otázku vhodnosti 

manažmentu turistickej atraktivity formou samoregulácie a kontroly uvádza Benfield [9].

Osobitou behaviorálnou problematikou je výskum vzťahu a percepcie miestnych obyvateľov 

a návštevníkov. Vymedzeným územím môže byť tak suburbánne pásmo veľkomesta [10], ako 

aj odľahlé súostrovie v Tichomorí [11].
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Ekologické prístupy sa pozerajú na vymedzené územie ako na socio-ekologický 

systém. Inovatívnym konceptom je socio-kultúrna únosná kapacita tohto systému. Hodnotí sa 

rozpätie hodnôt miestnej populácie a návštevníkov z pohľadu ich očakávaní, tolerancie a 

aktuálnej situácie [12]. V iných prácach sa kladie dôraz na integritu systému a jej možné 

ohrozenie niektorými formami cestovného ruchu, ako napríklad masívny rozvoj golfových 

stredísk v Stredomorí [13]. Viacerí autori navrhujú riešenia pre rozvoj vidieka v podobe 

konceptu integrovaného rurálneho turizmu [14]. Inšpirujúcim prístupom je tiež popis 

konfliktu rôznych ekonomických činností pomocou identifikácie sociálnych aktérov, ako 

napríklad priemyselných podnikov a subjektov presadzujúcich zelený turizmus v ruských 

periférnych oblastiach [15]. Takýto konflikt môže vzniknúť aj medzi jednotlivými formami 

cestovného ruchu, ako v prípade masívneho rozvoja kasín na území obývanom domorodými 

indiánmi v Arizone [16]. Z prostredia ekologickej ekonomiky pochádzajúci koncept 

prírodného kapitálu je tiež vhodným nástrojom hodnotenia potenciálu územia pre cestovný 

ruch, pričom kľúčovou otázkou je, do akej miery je možné nahradiť prírodný kapitál socio-

ekonomickým, aby nebola ohrozená stabilita systému [17]. Vplyv jednotlivých druhov 

dopravy a ubytovacích kapacít na životné prostredie sa dá názorne vyjadriť konceptom 

ekoefektivity. Spravidla sa uvádza podielom hmotnosti emisií CO2 v kg sledovaného 

fenoménu a finančného obratu. Výsledky týchto štúdií poukazujú na úmerne zvyšujúci sa 

negatívny vplyv na životné prostredie s rastúcou energetickou náročnosťou použitých 

prostriedkov [18].

V prácach pojednávajúcich o udržateľnom plánovaní turistickej infraštruktúry sa často 

využívajú poznatky nadobudnuté aplikáciou geografických informačných systémov (GIS). 

V integrovanom prístupe sa rozlišujú fázy identifikácie návštevníkov, zonácie a plánovania 

dopravnej infraštruktúry [19]. Iní autori poukazujú na možnosti kombinácie GIS 

a identifikácie zúčastnených subjektov cestovného ruchu za účelom plánovania [20].

Záver

V rámci príspevku sme sa pokúsili o výber najprínosnejších a najzaujímavejších 

konceptov v geografii ako prístupov k výskumu a hľadania foriem cestovného ruchu 

priateľskejších voči prírode a miestnej komunite. Tieto koncepty sa môžu stať zdrojom 

inšpirácie pre podobné výskumné projekty na Slovensku. Stále prevládajúca pasivita 

a absencia kreativity v tvorbe turistických produktov na jednej strane a často neregulovaný 

živelný vývoj v niektorých lokalitách na strane druhej, vytvára naliehavú potrebu 

systematického výskumu tohto fenoménu v slovenských podmienkach. Či už možnosti 
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cezhraničnej spolupráce, rozvoj marginálnych regiónov, únosná kapacita socio-ekologických 

systémov, či využitie geografických informačných systémov, ciest k výskumu udržateľného 

cestovného ruchu je veľa. Bola by škoda tento potenciál geografie nevyužiť.
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Úvod a formulácia cieľa

Termíny Goral a goralčina sa mnohým spájajú najmä v súvislosti s folklórnymi 

podujatiami, ľudovým staviteľstvom, kultúrou a nárečím, podobným poľštine. Napriek tomu 

je podstata týchto termínov pochopená len v malom rozsahu. Tento príspevok si dáva za cieľ

poukázať na svojrázne etnikum Goralov, ktorému je venované len veľmi málo priestoru,

napriek faktu, že zohralo kľúčovú úlohu pri formovaní severných hraníc Slovenska po 1. 

svetovej vojne. 

Pojem „Goral, horal“

Goralov je možné v užšom zmysle chápať ako etnografickú skupinu na česko-poľsko-

slovenskom pomedzí, medzi Jablunkovom a Spišom. V širšom význame je to etnografická 

skupina v Západných Karpatoch a Ukrajinských Karpatoch charakteristická významnými 

valašskými vplyvmi na svoju ľudovú kultúru. Slovenským ekvivalentom slova goral je horal, 

ktorý všeobecne označuje obyvateľov hôr. Podľa špecifickej klasifikácie sú Goralmi ľudia z 

horských oblastí, hovoriaci goralským nárečím. Na Slovensku majú slová horal a Goral 

odlišovací význam. Napr. obyvatelia Zuberca a Habovky, hovoriaci stredoslovenským 

nárečím, sa radia k horalom, ale obyvatelia Hút a Borového, hovoriaci po goralsky, patria ku 

Goralom [1]. 

Rozdelenie Goralov podľa regiónov

Teritórium Goralov a ich vplyvu je pomerne rozsiahle (Obr.1). Podľa Kuchtiaka

môžeme vyčleniť tri veľké oblasti [2]:

1. Prihraničné oblasti južného Poľska od Sliezska až po rieku Poprad (Poľskí Gorali)

2. Prihraničná oblasť severovýchodnej Moravy a poriečie Olše (Moravskí Gorali)

3. Prihraničné oblasti severného Slovenska od Kysúc po Spiš (Slovenskí Gorali)
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Podľa historicko-geografických, resp. administratívnych regiónov je možné rozdeliť 

obyvateľov týchto oblastí na menšie skupiny [2]:

Moravskí Gorali: Gorali jablunkovskí – tzv. Zaolšanskí Gorali (podľa mesta Jablunkov, resp. 

rieky Olše). 

Poľskí Gorali: Szlascy (sliezski), Zywieccy (podľa mesta Zywiec), Babiogórscy (podľa 

Babej hory), Orawscy (poľská Orava), Podhalańscy (Podhale – územie od Zakopaného po 

Nowy Targ), Spiscy (poľský Spiš), Pienińscy (Pieniny), Zagórzańscy (oblasť Beskidu 

Wyspowego a Gorców), Laccy (podľa gminy Lacko), Nadpopradzcy (podľa prihraničného 

územia okolo rieky Poprad)

Slovenskí Gorali: kysuckí, oravskí, liptovskí, spišskí (do tejto skupiny sa zaradzujú aj gorali 

tatranskí, zamagurskí a pripopradskí).

Na Slovensku sa nachádza 57 goralských obcí, z toho 11 na Orave, 34 na Spiši, 5 na 

Kysuciach a 7 obcí v rámci enkláv na Liptove a severozápadnom Gemeri. V súčasnosti sa 

počet Goralov na Slovensku odhaduje až na 80 000. S týmto počtom operovali v minulosti 

niektorí poľskí činitelia, ohľadne veľkosti poľskej národnostnej menšiny na Slovensku [3].

Obr. 1: Oblasť vplyvu goralskej kultúry a príbuzných kultúr v polovici 20. storočia [4].
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Goralské nárečia

Termínom goralské nárečia sa v slovenskej dialektológii označujú nárečia poľského 

pôvodu. V staršej slovenskej a českej dialektológii sa goralské nárečia označovali pojmom 

poľské nárečia, ktorý sa doposiaľ požíva v poľskej dialektológii. Poľskí bádatelia majú 

výhrady voči termínu "goralské nárečia", používanému v slovenskej dialektológii, čím ale

podceňujú fakt, že v tomto termíne je implicitne vyjadrená aj poľská genéza daných nárečí [5]

Goralské nárečia v slovenských obciach netvoria jednoliaty dialekt, ale sa vnútorne 

členia na štyri skupiny: 1. spišské goralské nárečia, 2. oravské goralské nárečia, 3. kysucké 

goralské nárečia a 4. nárečia enkláv. Do skupiny spišských a oravských goralských nárečí, 

ktoré sa vydeľujú v rámci malopoľských nárečí, patria z jazykového aj historického hľadiska 

aj nárečia tých obcí, ktoré boli pripojené k Poľsku na základe rozhodnutia Mierovej 

konferencie z belgického Spa z 28.júla 1920 [6]. Kysucké goralské nárečia tvoria prechodný 

typ medzi malopoľskými a sliezskymi nárečiami. Štvrtá skupina sa vydeľuje ako samostatná 

skupina iba zo synchronického hľadiska. Z diachronického hľadiska sú nárečia enkláv späté s 

oravskými (Huty, Malé Borové, Veľké Borové, Liptovská Lužná, Pohorelá, Lom nad 

Rimavicou, Liptovská Teplička) [5].

Z hľadiska slovensko-poľských jazykových kontaktov sa goralské nárečia výrazne 

členia na dve skupiny [5], (Obr. 2): prvú skupinu tvoria nárečia, ktoré boli procesom 

slovensko-poľskej interferencie zasiahnuté iba čiastočne. Systémové javy slovenskej 

realizácie sa tu vyskytujú len sporadicky, preto výraznejším spôsobom neovplyvnili ich 

pôvodný poľský základ. Sú to nárečia, ktoré tvoria kompaktný zemepisný i jazykový celok:

1. spišské goralské nárečia v Zamagurí a v Javorine, Ždiari, Lendaku, Pilhove, Kačách

2. oravské goralské nárečia (všetky obce, okrem Hladovky)

3. goralské nárečia Skalitého na Kysuciach

Do druhej skupiny sú zaraďované goralské nárečia, ktorých pôvodný poľský základ 

bol pozmenený v dôsledku intenzívnych slovensko-poľských jazykových kontaktov. Patria 

sem tieto nárečia:

1. nárečia enkláv (Pohorelá, Liptovská Teplička, Huty, Malé Borové, Veľké Borové, 

Liptovská Lužná, Lom nad Rimavicou)

2. spišské goralské nárečia v doline Popradu (Malý Slavkov, Krížová Ves, Slovenská Ves,

Vojňany, Jurské, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Forbasy, Lacková, Kolačkov, Nová 

Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Podsadok)

3. Kysucké goralské nárečia (Horelica, Oščadnica, Svrčinovec, Čierne)

4. Hladovka na Orave
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Obr. 2: Členenie goralských nárečí z aspektu slovensko-poľských jazykových kontaktov [6].

Stručná história a príchod goralského etnika na naše územie

Systematickejšia kolonizácia severných pohraničných oblastí začala v doline Popradu 

a Zamagurí v 13.-14. storočí, na Hornej Orave v 16.-17. storočí a na Kysuciach až v 17.-18. 

storočí [7]. Bola založená na tzv. valašskom práve „ius valachale“, podľa ktorého sa osadníci 

označujú ako „coloni valachales“. Osadníkmi boli valasi a pastieri najskôr rumunského 

(valašského), neskôr ukrajinského (rusínskeho) i slovenského pôvodu [8]. Prúd kolonistov sa 

šíril z dnešnej Karpatskej Ukrajiny na severné Slovensko, do južného Poľska a aj na Moravu.

Valašská kolonizácia bola spojená s klčovaním lesných porastov, zakladaním 

pasienkov, chovom oviec a dobytka. Okrem toho valasi vykonávali i vojenskú službu, chránili 

majetok zemepánov, hradné a štátne hranice na uhorsko–poľskom pohraničí. Osídľovanie 

valachmi skončilo v 17. storočí, kedy splynuli s miestnym obyvateľstvom. Drsné klimatické 

podmienky a neúrodné roky podmienili začiatkom 18. storočia presídlenie časti Goralov na 

Dolnú zem. Goralské sťahovanie do južných oblastí bol posledný veľký kolonizačný prúd na 

území Slovenska. V poslednej tretine 19. storočia a v prvých štyroch desaťročiach 20. 

storočia postihla goralskú Oravu a Spiš veľká vlna vysťahovalectva do Ameriky. 

Úprava severnej hranice Slovenska po prvej svetovej vojne priniesla veľký zásah do 

verejnej správy a života Goralov, obzvlášť obyvateľov Hornej Oravy a Horného Spiša. 

Poľský záujem o toto územie a jej obyvateľstvo sa začal prejavovať už počas 19. storočia, 
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keď poľská inteligencia objavila Vysoké Tatry a ich okolie. Tento záujem vyvrcholil po 1. 

svetovej vojne, po obnovení poľského štátu a utvorení Československa. Poľsko predložilo na 

mierovej konferencii v Paríži spolu s nárokmi na Tešínsko aj nároky na niektoré prihraničné 

obce Oravy a Spiša, ktorých Goralské obyvateľstvo hovorilo spoločným poľsko-slovenským, 

goralským dialektom. Poľsko neuznávalo etnický princíp, podľa ktorého sa obyvateľstvo 

daných území hlásilo k slovenskej národnosti, ale poukazovalo na jazykové hľadisko, podľa 

ktorého boli obyvatelia výlučne Poliaci. Na spornom území sa mal vykonať plebiscit, ktorý sa 

však neuskutočnil. Na základe rozhodnutia Konferencie ministrov v Spa z 28. júla 1920,

pripadlo Poľsku 14 hornooravských obcí a 13 obcí na Spiši.

V minulosti sa už vyskytol pokus povýšiť Goralov na samostatné etnikum. Počas 2. 

svetovej vojny vytvorili nemeckí okupanti, v spolupráci s goralskými kolaborantmi, v 

Zakopanom teóriu, tzv. Goralenvolku. Podľa nej podhaľanskí Gorali neboli Poliakmi, ale 

osobitným národom, ktorý pomenovali Goralenvolk. Akcia Goralenvolku bola uplatňovaná na 

Podhalí v rokoch 1939 – 1944 [1]. Do spolupráce s okupantmi vstúpila len malá skupina ľudí 

pod vedením Zväzku Goralov a Komitétu goralského. Akcia Goralenvolku sa však skončila 

neúspešne, s ustupujúcou nemeckou armádou nastal jej rozpad, vodcovia a kolaboranti boli 

popravení, prípadne odsúdení na dlhoročné väzenie.

Národné povedomie Goralov

Národné povedomie Goralov sa po stáročia formovalo podľa vytýčenia štátnych hraníc 

Uhorska a Poľska. Na poľskej (haličskej) strane je to povedomie poľské, na uhorskej 

(slovenskej) slovenské. Časť poľských jazykovedcov, historikov a etnografov radila v 

minulosti všetkých Goralov, hovoriacich goralským nárečím, k Poliakom. Istá časť sa však 

s touto myšlienkou stotožňuje aj v súčasnosti. V protiklade s touto teóriou sa však významné 

osobnosti z goralského prostredia Oravy, Spiša a Kysúc vždy hlásili k Slovákom. Goralské 

obyvateľstvo z týchto regiónov pri oficiálnych sčítaniach obyvateľstva uvádzalo slovenskú 

národnosť. Poľská hegemónia sa výrazne neprejavila u obyvateľstva poľskej Oravy a 

poľského Spiša, kde sa aj v súčasnosti značná časť obyvateľstva hlási k slovenskej národnosti. 

Z toho vyplýva, že Gorali ako etnografická skupina môžu byť Slovákmi, Poliakmi, ale aj 

Moravanmi (Čechmi) [9].

Významní Gorali

Gorali prispeli a stále prispievajú veľkým podielom do slovenskej a poľskej kultúry, 

športu, publicistiky, ľudového umenia a vedy. Najvýznamnejšími osobnosťami sú Milo
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Urban, Ján Vojtaššák, Jozef Klinovský, Tomáš Červeň, Jozef Emanuel Cubínek, Ján Šprlák -

Uličný, Viliam a Jozef Gruskovci, Ignác Kolčák, Ján Žatkuliak, Emil Kowalczyk, Józef 

Stolarczyk, Józef Krzeptowski, Klemens Bachleda, Kazimierz Przerwa – Tetmajer a ďalší.

Záver

Goralské obyvateľstvo a ich kultúra je genetickou symbiózou a produktom miešania 

pôvodného slovenského, poľského a moravského obyvateľstva s valašskými kočovníkmi, 

ktorí sa natrvalo usadili v oblasti Západných Karpát [9]. V minulosti spôsobovali záujmové 

strety o goralské teritórium napätie na slovensko-poľských hraniciach. V súčasnosti, po 

veľkých politických zmenách v Európe a po vstupe Slovenska a Poľska do Európskej únie, je 

celá goralská oblasť územím usporiadaných štátnych, samosprávnych, hospodárskych, 

kultúrnych i športových kontaktov. Európska únia napomáha vzájomnej cezhraničnej 

spolupráci týchto regiónov a spoločné slovensko-poľské ekonomické a kultúrne projekty 

podporuje finančnými prostriedkami zo štrukturálnych fondov. Vytvárajú sa spoločné 

slovensko-poľské inštitúcie, ako napr.: Euroregión Beskydy, Euroregión Tatry, Karpatský 

euroregión, Stredisko poľsko-slovenskej spolupráce, Spoločenstvo babiohorských obcí, 

Euroregión bez hraníc, čo môže vzájomné kontakty Goralov z protiľahlých strán štátnych 

hraníc len a len posilniť.
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Úvod 

V druhej polovici 20. storočia zaznamenala väčšina štátov západnej a severnej Európy 

zmeny v demografickom správaní obyvateľstva, ktoré sú považované za jedny 

z najvýznamnejších zmien v histórii a preto ich môžeme nazvať revolučnými a tvoriacimi 

druhý demografický prechod [1]. 

Populácia hlavného mesta Slovenska Bratislavy, tak ako aj celého Slovenska, začala 

podliehať koncom 20. storočia taktiež zmenám v reprodukčnom a rodinnom správaní. Avšak 

podmienky, za ktorých tieto zmeny prebiehali a prebiehajú v štátoch východnej Európe sú 

odlišné ako tie, ktoré ovplyvňovali tieto zmeny v západnej Európe. Vo východnej Európe 

môžeme nazvať tieto zmeny viac krízou ako zámerom [2]. Mládek, Marenčáková a Káčerová 

poukazujú na to, že zmeny vo východnej Európe sú spojené s negatívnym ekonomickým 

vývojom [3][4], ktorý nastal po roku 1989, kedy došlo k celkovej socio-ekonomickej 

transformácii spoločnosti. Tento negatívny ekonomický vývoj ešte výrazne zintenzívnil 

priebeh zmien.

V hodnotovom rebríčku obyvateľov došlo k významným zmenám prevláda rast 

individualizmu a emancipácie žien [5]. Dôraz sa kladie na sebarealizáciu, kariéru a osobný 

úspech. Tradičné hodnoty rodiny sú tak ohrozené, čo ovplyvňuje hlavne sobášnosť a následne 

aj pôrodnosť ako kľúčový proces demografického vývoja obyvateľstva, čo sa prejavuje 

novými vzorcami rodinného a reprodukčného správania obyvateľstva.

Mestské obyvateľstvo sa pritom vyznačuje rozdielnym demografickým správaním 

a má rozdielne špecifiká. Vyznačuje sa nižšou plodnosťou, vyššou strednou dĺžkou života, 

lepším zdravím. Môžeme teda povedať, že urbanizácia ešte zrýchľuje priebeh druhého 

demografického prechodu [6].

Cieľom práce je teda analýza rodinného a reprodukčného správania obyvateľov 

Bratislavy a zmeny po roku 1989. Tak isto aj porovnanie s celoslovenským vývojom.
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Zdroje a metódy

Práca je zameraná na vývoj a zmeny v rodinnom a reprodukčnom správaní obyvateľov 

Bratislavy (piatich Bratislavských okresov) a porovnáva tento vývoj s vývojom na Slovensku. 

Údaje potrebné na analýzu sú zo Štatistických ročeniek hlavného mesta SR, Pohybu 

obyvateľstva publikovaným štatistickým úradom SR. Tieto údaje som upravil na rôzne 

relatívne ukazovatele, aby bolo možné porovnanie vývoja populácie Bratislavy s celým 

Slovenskom. Výsledky sú znázornené v obrázkoch.

Analýza

1. Sobášnosť a rozvodovosť

Od roku 1975 kedy sobášnosť (vyjadrená hrubou mierou) obyvateľov Bratislavy 

dosahovala maximálnu hodnotu 10,85 ‰, začala postupne klesať. Po roku 1991 zaznamenáva 

sobášnosť prudký pokles a v polovici 90. rokov dosiahla sobášnosť minimálnu hodnotu 4,36 

‰. V absolútnych číslach bol počet sobášov v roku 1995 iba 1 968 čo je takmer o polovicu 

menej ako v roku 1975 kedy ich bolo 3 657. Podobný pokles v sobášnosti po roku 1991 

zaznamenáva aj celé Slovensko. Tento pokles bol zapríčinený odkladaním sobášov kvôli zlým 

socio-ekonomickým podmienkam v tom čase [7]. Vaňo poukazuje na nové možnosti osobnej 

realizácie, ktoré začali konkurovať zakladaniu rodín, tak isto negatívny vplyv spôsobil rast 

životných nákladov, inflácia, nezamestnanosť, obmedzenie bytovej výstavby a obmedzenie 

podpory rodín štátom [8]. Po roku 1995 však zaznamenáva Bratislava nárast sobášov, čo 

môže byť spôsobené príchodom početných vekových kategórií, narodených v 70 rokoch, do 

veku kedy sa obyvatelia Bratislavy sobášia (obr.2). Podiel na náraste sobášnosti obyvateľstva 

môže mať aj pozitívny ekonomický vývoj Bratislavy a teda realizácia odložených sobášov 

z počiatočného obdobia socio-ekonomickej transformácie.

Rozvodovosť (vyjadrená hrubou mierou) obyvateľov Bratislavy zaznamenáva v celom 

sledovanom období iba pomalý nárast a počas celého obdobia dosahuje výrazne vyššie 

hodnoty ako celoslovenský priemer. Vyššie hodnoty rozvodovosti sú typické pre mestské 

obyvateľstvo, ktoré má výrazne odlišné demografické správanie ako obyvateľstvo vidiecke. 

Obyvatelia miest upúšťajú od tradícií rodiny a náboženských pravidiel a sú otvorenejší aj 

k otázke rozvodu. Rozvodovosť obyvateľov Bratislavy dosahovala úroveň 2 ‰ už v 60. 

rokoch, pokiaľ celoslovenský priemer dosiahol túto hodnotu až v roku 2002. 
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Obr. 1: Vývoj sobášnosti a rozvodovosti obyvateľov Bratislavy a SR (vyjadrené hrubými mierami)

Priemerný vek ženícha a nevesty pri 1. sobáši zaznamenal od začiatku 90. rokov 

extrémny nárast. Nárast priemerného veku pri sobáši, resp. pri 1. sobáši, je prejavom druhého 

demografického prechodu, kedy mladí ľudia odkladajú sobáše, z dôvodu štúdia, kariéry, alebo 

preferujú niekoľkoročné spolužitie ako skúšku pred svadbou. Zvyšovanie priemerného veku 

pri 1. sobáši sa začalo prejavovať v 70. rokoch v západnej Európe. V priebehu 25 rokov sa 

zvýšil priemerný vek pri 1. sobáši neviest o 4 - 6 rokov [9].

Avšak taký extrémny nárast ako zaznamenalo Slovensko a Bratislava spôsobila socio-

ekonomická transformácia po roku 1989, kedy sa pre mladých ľudí strácajú sociálne 

a ekonomické istoty, ktoré im poskytoval socialistický štát, čo zapríčinilo odkladanie sobášov. 

Priemerný vek ženícha pri 1. sobáši vzrástol iba v priebehu 14 rokov z 24 až na viac ako 31 

rokov pre ženíchov a z 22 na viac ako 28 rokov pre nevesty. Hodnoty celoslovenského 

priemeru sú naproti tomu výrazne nižšie, čo svedčí o výrazne odlišnom správaní mestského 

obyvateľstva. Výrazne vyšší vek pri 1. sobáši najmä u neviest vedie k nepriaznivému vývoju 

pôrodnosti a reprodukcii populácie.
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2. Plodnosť
Vývoj vekovo špecifických mier plodnosti, tak ako Bratislavy, aj Slovenska bol 

významne zasiahnutý zmenami v demografickom správaní typickými pre druhý demografický 

prechod. U žien aj u mužov dochádza k zmenám v hodnotovom rebríčku obyvateľov, kedy na 

prvom mieste nie je dieťa, ale kariéra. Individualizmus, ktorý je typickým prejavom post-

industriálnej spoločnosti, nahrádza altruizmus [6]. K tomu sa po roku 1989 pridali aj zmeny 

v socio-ekonomickej situácii na Slovensku a to rast nákladov spojených so starostlivosťou 

o dieťa, dočasný pokles reálnych príjmov domácností, finančná nedostupnosť bytov, hrozba 

nezamestnanosti a nová sociálna politika voči rodinám (zníženie novomanželských pôžičiek, 

regulácia prídavkov na deti) [5]. V neposlednom rade sa na znížení plodnosti žien podieľalo aj

výrazne vyššie používanie antikoncepcie. 

Tieto všetky faktory majú vplyv v prvom rade na pôrodnosť. Pokým v roku 1978 bol 

počet narodených detí 7 474, v roku 2001 ich bolo iba 3 139 čo je viac ako o polovicu menej.

Druhým dôsledkom spomínaných zmien je posun maximálnej hodnoty vekovo špecifických 

mier plodnosti do vyšších vekov a znižovanie plodnosti v nižších vekových kategóriách –

odkladanie narodenia dieťaťa. 

Pokým v roku 1985 dosahovali vekovo špecifické miery plodnosti Bratislavy aj 

Slovenska jedno maximum vo vekovej kategórií 20-24 ročných žien (Bratislava 160,6 ‰, 

Slovensko 203,4 ‰), v roku 2006 dosahuje Slovensko jedno maximum (84,5 ‰) vo vekovej 

kategórii 25-29 ročných a zvýšili sa aj špecifické miery plodnosti vo vyšších vekových 

kategóriách 30-34 a 35-39 ročných. V prípade Bratislavy bol tento vývoj ešte rýchlejší a jedno 
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maximum vo vekovej kategórií 25-29 ročných zaznamenala Bratislava už v roku 2000, 

pričom v priebehu ďalších šiestich rokov sa situácia zmenila a Bratislava zaznamenáva jedno 

maximum (86,2 ‰) už vo vekovej kategórií 30-34 ročných. Tento posun zodpovedá 

zvyšovaniu priemerného veku pri 1. sobáši, čo následne posúva aj narodenie dieťaťa. 

Pozitívne môžeme hodnotiť pokles plodnosti v oboch prípadoch v najnižšej vekovej kategórií 

15-19  ročných žien. 

Úhrnná plodnosť žien Bratislavy dosahovala už v roku 1985 hodnotu 1,9, čo je pod 

hranicou rozšírenej reprodukcie (2,1). Slovensko dosahovalo v roku 1985 ešte stále hodnotu 

nad hranicou rozšírenej reprodukcie a to 2,25. Úhrnná plodnosť žien Bratislavy rapídne 

klesala najmä medzi rokmi 1990 a 1995, kedy klesala z 1,7 na 1,17, čo už sa hodnotí ako 

extrémne nízka plodnosť. Najnižšiu hodnotu dosiahla úhrnná plodnosť v roku 2000 a to 

alarmujúcich 0,99. Po roku 2000 však Bratislava zaznamenáva mierny nárast v sobášnosti 

a pôrodnosti, čo zdvihlo aj ukazovateľ úhrnnej plodnosti na 1,15 v roku 2006, čo sa približuje 

úhrnnej plodnosti Slovenska v roku 2006 na hodnotu 1,24. Tento mierny nárast v úhrnnej 

plodnosti môže byť spôsobený priaznivým ekonomickým vývojom v regióne Bratislavy 

a čiastočnou rekuperáciou odložených pôrodov.
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Obr. 3: Vekovo špecifické miery plodnosti žien Bratislavy a SR

Záver

Bratislava, tak ako aj celé Slovensko, zaznamenala v posledných 20 rokoch, významné 

zmeny v demografickom správaní obyvateľstva, ktoré môžeme nazývať druhým 

demografickým prechodom. Tieto zmeny sa prejavili najmä v reprodukčnom správaní a 

rodinnom správaní. Po roku 1989 bol priebeh zmien zintenzívnený celkovou socio-

ekonomickou transformáciou spoločnosti. 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1496



V prípade Bratislavy však nachádzame mnohé výraznejšie rozdiely v priebehu 

a intenzite zmien oproti celému Slovensku. Bratislavu môžeme v tomto smere nazvať 

jadrovým regiónom mnohých zmien. Môžeme teda povedať, že zmeny v pôrodnosti 

a plodnosti žien Bratislavy nastávajú omnoho skôr a dosahujú vyššiu intenzitu. 

Odlišnosti nachádzame aj v ukazovateľoch rodinného správania, ktoré sa výrazne mení 

so zmenou v životnom štýle a priorít mladých ľudí. Muži aj ženy v Bratislave vstupujú 

omnoho neskôr do manželstva čo dokumentuje omnoho vyšší priemerný prvosobášny vek 

Bratislavčanov v porovnaní s celým Slovenskom, tak pre ženícha ako aj nevestu. To sa 

premieta aj do neskoršej pôrodnosti. Výrazne vyššie hodnoty, v porovnaní so Slovenskom, 

zaznamenáva dlhodobo aj rozvodovosť, ktorá negatívne vplýva na výchovu detí a 

reprodukciu. 
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Obr.1: Mapa Finska [2].
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Úvod a formulace cíle

Když otevřeme nějaký internetový vyhledávač obrázků, třeba Google Images, 

a začneme tam hledat mapy Finska malého měřítka, ihned se nám objeví tisíc map.

Všechny ty mapy se budou zřetelně lišit. Budou tam 

mapy, na kterých finská jezera vůbec nejsou zakreslena, 

budou tam ty, do kterých je zakresleno jenom pár jezer, a 

také ty, které se i v malém měřítku snaží zakreslit co 

nejvíc jezer bez žádného zjednodušení jejich tvaru 

(a těch je, bohužel, nejvíc). Tady je přiložena jedna 

z takových map (Obr.1), která se snaží zobrazit co nejvíc 

jezer Finské jezerní plošiny (která mimochodem má 

55 000 jezer, které pokrývají kolem 25% uzemí plošiny) 

a též zachovat jejich tvar takový, jaký je ve skutečnosti. 

Ty malé detaily určitě nejsou dobře vnímany lidským 

okem, a proto je po chvilce naše oko unaveno. Očividně 

je potřeba generalizovat tato jezera s ohledem na měřítko 

mapy a na rozpoznávací schopnosti lidského oka. V této 

práci proto mám za cíl udělat kartografickou generalizaci 

jezer Finska do drobné měřítkové mapy. Tato sbírka 

příspěvků je vytištěna na papír rozměru A4, a tak si 

myslím, že nejvhodnějším měřítkem pro mapu, která se 

v této sbírce objeví, bude   1 : 10 000 000. Také bych v 

této práci chtěl zpracovat svoji vlastní metodu 

kartografické generalizace.
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Materiál a metody

Protože ve Finsku je více než 100 000 jezer, je třeba vybrat ty největší, která chceme 

zakreslit do mapy. Předpokládám, že moje oko dokáže rozlišit objekty, které jsou velké 

minimálně přibližně 2 x 2mm tzn. 4 mm². Za tohoto předpokladu musíme vybrat jezera, 

jejichž plocha je větší než 400 km². Seznam jezer Finska a jejich ploch najdeme na internetu 

[3]. Teď, když máme zvolená jezera, můžeme je začít geometricky generalizovat  

(geometricky zjednodušovat jejich tvar). Rozhodl jsem se, že budu generalizovat vektorová 

data, a tak potřebuji zvektorizovat nějakou podrobnější mapu než 1 : 10 000 000. Z knihovny 

jsem sehnal mapu v měřítku 1: 500 000 a následně zvektorizoval vybraná jezera v prostředí 

programu Adobe Illustrator pomocí grafického tabletu. 

Intuitivně nejjednodušší generalizací jakéhokoliv objektu je kosočtverec, jehož vrcholy 

jsou 4 krajní body tohoto objektu. Vezmeme například největší jezero Finska – Saimaa, 

a zakreslíme takový kosočtverec. Výsledný kosočtverec však nezobrazuje tvar Saimy 

dostatečně podrobně. Zvolené měřítko nám dovoluje zakreslit do mapy ještě menší detaily. 

Postupně budeme měnit rovné strany kosočtverce a přidávat detaily břehové čáry jezera, 

dokud nám to bude dovolovat zvolené měřítko (přidané detaily musí být větší než 2 mm). 

Teď musíme stanovit pravidla, podle kterých budeme přidávat ty podrobnější detaily. Je 

důležité zmínit, že v současnosti nám grafické programy na vektorovou kresbu, jako například 

Adobe Illustrator, umožňují měnit tvar vektorových objektů podobným způsobem, jako 

měníme tvar Bezierových křivek (prostřednictvím určení „řídících bodů“ a přiřazení určité 

„váhy“ a směru ( „in“ (do) a „out“ (z) ) [4]. 

Znovu se podíváme na zakreslený kosočtverec. Vidíme, že protíná tvar jezera v některých 

bodech. Přidáme tyto body do stran kosočtverce jako „řídící body“.  Teď přiřadíme každému 

„řídícímu bodu“ „váhu“ ve směru „out“ tak, aby výsledný tvar byl co nejvíce podobný tvaru 

jezera v měřítku 1: 500 000. Po zpracování každého „řídícího bodu“ tvar generalizovaného 

jezera nabývá některé výrazné a také některé drobné detaily. Dle zvoleného měřítka můžeme 

nechat jenom ty detaily, jejichž „váha“ je větší než 2 mm. Všechny detaily, jejichž „váha“ je 

menší než 2 mm, vynecháme, tzn. přidáme jim nulovou „váhu“ (stejně je neuvidíme na mapě). 

Teď už dostáváme dostatečně vhodný tvar na to, abychom ho umístili do mapy. Ale to ještě 

není  všechno. Toto jezero je poměrně velké, a proto je logické zakreslit ještě jeden 

kosočtverec stejného tvaru jako původní ve vzdálenosti 2 mm od původního (směrem do 

středu jezera) a zjistit, jestli se někde bude křížit s břehovou čarou. Vidíme, že od východu 

pevnina daleko vybíhá směrem do středu jezera, a tak se kosočtverec kříží s břehovou čarou 
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ve dvou bodech. Musíme přidat tyto body do našeho generalizovaného tvaru. Připojíme je do 

našeho tvaru a přidáme „váhu“ , jako jsme to dělali předtím. Podíváme se na hodnotu „váhy“ 

těchto bodů – a ty s „vahou“ menší než 2 mm vynecháme jako předtím (Obr.2, 3).

Tímto způsobem budeme generalizovat každé vybrané jezero. 

Obr.2: Ukazka generalizace jezera Saimaa. Ve horni rade je zvetsena generalizace jezera pro 
meritko 1 : 10 000 000, v dolni – pro meritko 1 : 5 000 000 .

Obr.2: Ukázka generalizace jezera Saimaa. V horní řadě je zvětšená generalizace jezera pro měřítko 1 : 10 000 000, v 
dolní pro měřítko 1 : 5 000 000 .

Obr.3:Ukázka propojení bodů kosočtverců různé úrovně.
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Výsledky a diskuse

Po generalizaci všech jezer dostaneme 

následující mapu (Obr.4). Podle mě je tato mapa 

lepší pro znázornění jezer Finska než ta, kterou 

jsem ukázal na začátku. Skoro všechny detaily jsou 

dobře rozlišitelné okem. Výjimku tvoří jenom 

velmi špičaté detaily, které kvůli své špičatosti 

měly velkou „váhu“ .

Navržená metoda generalizace ale podle mě 

má několik chyb. Jedna z nejzásadnějších spočívá 

v tom, že sice ve většině případů je potřeba vytvořit 

nový kosočtverec uvnitř prvního (základního), ale 

vyskytují se také situace, kde naopak musíme 

kreslit nový kosočtverec vně prvního. Také 

přiřazení „váhy“ a směru „řídícím bodům“ je 

definované spíš intuitivně než matematicky.

Nakonec bych chtěl říci, že je třeba 

uplatňovat technologii Bézierových křivek 

v GISech. Jak jsem ukázal v této práci, je to velmi 

užitečné v kartografii. Také kartografové by mohli   

doplnit technologii Bézierových křivek 

a naprogramovat možnosti třídit „řídíci body“ podle  

úrovně (v mém modelu odpovídá úrovni

kosočtverce, na kterém daný bod leží) a přidat jim schopnost udržet svou „váhu“ a směr 

(kdybych vytvořil interaktivní mapu a uživatel ji různě přibližoval a oddaloval, tak by si bod  

udržel svou „váhu“ a věděl, jak se má chovat pri různém přiblížení).
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Umelá potratovosť - závažný spoločenský fenomén z pohľadu demogeografie

Karolína Lehotská
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Úvod a formulácia cieľa

Potratovosť nie je len vážnym demografickým problémom, ale aj spoločenským 

a najmä etickým. Jej využívanie ako antikoncepcia ex-post sa rozmohlo na Slovensku v 2. 

polovici 20. storočia a pokles zaznamenávame až v 90. rokoch s nástupom viacerých foriem 

účinnej antikoncepcie.

Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť doterajší vývoj interrupcií na území Slovenska, 

prípadné načrtnúť možné smerovanie do budúcnosti.

Definícia pojmov a metodika výpočtov

Potrat (Abortion) - predčasné samovoľné alebo navodené ukončenie tehotenstva 

spojené so smrťou plodu v čase od koncepcie do takého vývojového štádia plodu, kedy je 

podľa platných definícií považovaný za dieťa (obvykle pred 28. týždňom tehotenstva) [1, 5]

Umelý potrat, indukovaný potrat, umelé prerušenie tehotenstva, interrupcia (Induced 

abortion) - potrat spôsobený vonkajším zásahom – navodené ukončenie tehotenstva [1, 2]

Potratovosť (Abortion) - výskyt potratov ako hromadný demografický jav [1]

Hrubá miera potratovosti (Crude abortion rate) - počet potratov ( A ) na 1000 

obyvateľov stredného stavu ( P ), zvyčajne za rok [1, 6]

1000.
P

A
hmpo  [A]

Všeobecná miera potratovosti (General abortion rate) - počet potratov ( A ) na 1000 

žien stredného stavu v reprodukčnom veku ( žP 4915 ), zvyčajne za rok [1, 6]

1000.
4915

žP

A
po



 [B]
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Miera potratovosti podľa veku, špecifická miera potratovosti (Age specific abortion 

rate) - počet potratov u žien v danom veku ( xA ) na 1000 žien stredného stavu v tom istom 

veku ( ž
xP ), zvyčajne za rok [1, 6]

1000.
ž

x

x
x

P

A
po  [C]

Index potratovosti (Abortion ratio) - pomer počtu potratov ( A ) k počtu narodených 

detí ( N ) v % za nejaké časové obdobie, zvyčajne za rok [1, 5, 6]

100.
N

A
ipo  [D]

Úhrnná potratovosť (Total abortion rate) - priemerný počet potratov pripadajúci na 

jednu ženu v reprodukčnom veku v danom roku – súčet špecifických mier potratovosti [1, 5]

Historický vývoj indukovanej potratovosti v SR

Po vzniku 1. ČSR boli v platnosti jednak §144-148 z roku 1852, druhak §295 

trestného zákona prijatého v roku 1912. Trestnými boli uznaní žena aj všetci, ktorí potratu 

nejakým spôsobom napomohli, okrem prípadu, kedy bol vážne ohrozený zdravotný stav ženy 

alebo jej život. Potraty v tomto období boli vykonávané len minimálne. [8]

Umelá potratovosť v SR období rokov 1958-2007
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Obr. 1: Vývoj umelej potratovosti na území Slovenska v rokoch 1958-2007
Zdroj: [10, 11]; autorkine výpočty

Po 2. svetovej vojne sa situácia začala postupne meniť. V roku 1950 bol prijatý zákon 

č. 86, ktorý pripúšťal len zdravotné dôvody ako relevantnú príčinu na interrupciu a súčasne sa 

zrušila platnosť dovtedajších zákonov. Rok 1957 predstavoval významnejší zlomový okamih, 
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pretože dôvody na umelý potrat boli rozšírené o sociálnu situáciu, vysoký vek tehotnej, 

preukázateľné znásilnenie a niekoľko ďalších. Popritom boli vytvorené tzv. potratové 

komisie, ktoré rozhodovali o opodstatnení žiadostí. V r. 1987 boli komisie zrušené a potraty 

sa začali vykonávať na žiadosť bez poreby udania dôvodu. V rovnakom znení je legislatíva 

platná dodnes. [7]

Na obr.1 môžeme pozorovať stúpajúcu tendenciu potratovosti do roku 1988, kedy bolo 

vykonaných až 51 000 indukovaných potratov. Dva nevýrazné poklesy nastali po sprísnení 

podmienok, avšak tieto obmedzenia nemali dlhé pôsobenie. Veľký počet interrupcií bol 

dôsledkom chýbajúcej dostupnej antikoncepcie, takže potraty vlastne boli využívané ako 

antikoncepcia ex-post.

Od roku 1988 počet potratov každoročne klesá a v súčastnosti sa už dostal pod úroveň, 

akú dosahoval v r. 1957, kedy sa štatistiky umelých potratov začali viesť (potraty bez 

rozlíšenia pôvodu boli evidované od r. 1953).

Špecifické miery potratovosti vo vybraných rokoch na 
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Obr. 2: Porovnanie súčasného stavu špecifických mier potratovosti (2007) s počiatočným (1958) a najvyšším 
(1988)
Zdroj: [3, 12]; autorkine výpočty

Do dnešného dňa bolo na území Slovenska vykonaných viac ako 1,3 milióna umelých 

potratov. S časom sa menila nielen ich početnosť, ale aj „charakteristika“ žien idúcich na 

interrupciu. Kým v minulosti prevládali vydaté ženy staršie ako 25 rokov s 2 a viac deťmi, 

dnes už predstavujú iba približne polovicu žiadateliek. Je to skupina žien, ktorá už deti má 

a ďalšie nechce. Druhá veľká časť je tvorená mladými bezdetnými ženami, ktoré deti zatiaľ 

alebo vôbec neplánujú. Táto skupina sa pravdepodobne postupne stane prevládajúcou 

podobne, ako je tomu v krajinách západnej Európy.
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Súčasný stav v jednotlivých regiónoch SR

Z krajov majú nižšie indexy potratovosti ako celoslovenský priemer iba 2 – Žilinský 

a Prešovský. Podobné rozdelenie môžeme pozorovať aj na úrovni okresov. Sever a východ SR 

sa vyznačujú podpriemernými hodnotami všetkých ukazovateľov potratovosti a juh a západ 

naopak. Súvisí to z veľkej časti s religiozitou obyvateľov, ako aj s početnejším výskytom 

viacdetných rodín.

Obr. 3: Hrubá miera umelej potratovosti v okresoch SR, 2007
Zdroj: [12]

Veková štruktúra žien podstupujúcich interrupciu je opačná – priemerný vek je vyšší 

ako hodnota za SR v okresoch na severovýchode a východe Slovenska, nižší vek je typický 

pre južné prihraničné oblasti, najmä pás od Dunajskej Stredy po Michalovce. [4]

Porovnanie s niektorými európskymi krajinami

Tab. 1: legalizácia umelých potratov vo vybraných krajinách sveta

rok 1920 1956 1957 1967 1972 1973 1974 1975 1978 1984 1985

krajina ZSSR Bulharsko ČSR Spojené NDR USA Rakúsko Francúzsko Grécko Portugalsko Španielsko

Rumunsko kráľovstvo Dánsko NSR Nórsko Taliansko

Maďarsko Švédsko Island

Poľsko

Zdroj: [7]

Z tabuľky 1 vidíme, že krajiny, ktoré zlegalizovali umelé potraty najskôr, sú krajiny 

tzv. východného bloku. Interrupcie boli zavedené skôr ako antikoncepcia, čo sa prejavilo na 

vysokej potratovosti, ktorá pretrváva dodnes. Napriek kledajúcim tendenciám patria hlavne 
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krajiny SNŠ k tým s najvyššou potratovosťou na svete. Poľsko v r. 1993 interrupcie zakázalo, 

až na niektoré výnimky.

Štáty Západnej Európy uzákonili možnosť indukovaných potratov až v priebehu 70. 

a 80. rokov 20. storočia a predchádzalo im uvedenie antikoncepčných prostriedkov na trh. 

Napriek ich zákonom, ktoré poväčšine umožňujú vykonanie potratu na žiadosť, mali aj majú

hodnoty potratovosti nižšie. Za príklad sa často udáva Holandsko, ktoré nekladie žiadne 

podmienky na možnosť vykonania zákroku a pritom potratovosť v ich krajine patrí 

k najnižším na svete.

Index potratovosti v niektorých európskych krajinách v období 
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Obr. 4: Porovnanie indexu potratovosti s vybranými európskymi krajinami
Zdroj: [9]; autorkine výpočty

Záver

V SR môžeme pozorovať pozitívny vývojový trend klesajúceho počtu indukovaných 

potratov, ktorý súvisí s lepšími vedomosťami, ako aj dostupnosťou antikoncepcie. Nulovú 

hranicu nie je možné dosiahnuť, no osveta pomôže k minimalizovaniu počtu interrupcií. Ak 

sa zásadne nezmení legislatíva, možno očakávať pokračovanie poklesu potratovosti 

a následnú stagnáciu s malými medziročnými výkyvmi.

Mnohými diskusiami sa prišlo k zisteniu, že zákaz by nebol riešením, pretože by 

stúpol počet nelegálne vykonaných zákrokov a životy žien by boli v mnohých prípadoch 
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ohrozené kvôli nedostatočným kvalitatívnym podmienkam a/alebo neodbornosti človeka 

vykonávajúceho potrat.

Poďakovanie

Ďakujem pánovi Mgr. Branislavovi Blehovi, PhD. za cenné pripomienky pri písaní 

tohoto príspevku, ako aj za pomoc pri tvorbe máp.

Zoznam použitej literatúry

[1] Jurčová D. (2002): Krátky slovník základných demografických pojmov. Inštitút 

informatiky a štatistiky, Bratislava, s. 24

[2] Jurčová D. (2005): Slovník demografických pojmov, Inštitút informatiky a štatistiky, 

Bratislava, s. 37

[3] Jurčová D., Mészáros J., Srb V. et al. (2001): Obyvateľstvo Slovenska 1945 - 2000, 

Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava, s. 45

[4] Mládek J., Kusendová D., Marenčáková J. (2006): Demografická analýza Slovenska, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 47

[5] Pavlík Z., Kalibová K. (2005): Mnohojazyčný demografický slovník – Český svazek, 

Česká demografická společnost, Praha, s. 86

[6] Pavlík Z., Rychtaříková J., Šubrtová A. (1986): Základy demografie, Academia, Praha,    

s. 330

[7] Rajecová I. (2006): Vývojové trendy potratovosti. Slovensko, Európa a druhá 

demografická revolúcia (Diplomová práca), PriFUK, Bratislava, s. 5

[8] Šubrtová A. (2002): Demografie 4, s. 233

[9] Český statistický úřad, [citované 18. február 2009]. Posledná úprava: 2009. Dostupné na: 

<http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/E50045267F/$File/40280418.pdf >

[10] Inštitút informatiky a štatistiky - Výskumné demografické centrum, 

[citované 18. február 2009]. Posledná úprava: 2008. Dostupné na: 

<http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_wrapper&Itemid=35 >

[11] Možnosť voľby, [citované 18. február 2009]. Posledná úprava: neuvedené. Dostupné na: 

< http://www.moznostvolby.sk/rp_potraty_sr.htm >

[12] Štatistický úrad SR, [citované 18. február 2009]. Posledná úprava: 2009. Dostupné na: 

<http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/Pramenne-

diela/2007.ZIP>

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1508



Snehová pokrývka v oblasti Nitry v rámci obdobia 1990 – 2008

Peter Lenčéš

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra matematiky, 

Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovensko; peter.lences@ukf.sk

Úvod a formulácia cieľa

Charakteristiky snehovej pokrývky prislúchajúce tej–ktorej oblasti reflektujú jej

klimatické pomery z hľadiska teploty vzduchu a úhrnu zrážok. Uvedené meteorologické prvky 

interferujú predovšetkým v závislosti od zemepisnej polohy, od vertikálnej členitosti 

a orografie, ale i v závislosti od antropogénnych osobitostí danej oblasti. 

V príspevku sme sa orientovali na oblasť Nitry, údaje o snehovej pokrývke sú 

z meteorologickej pozorovacej stanice na letisku v mestskej časti Nitra – Veľké Janíkovce. 

V rámci obdobia rokov 1990 – 2008 sme analyzovali charakteristiky snehovej pokrývky a to 

početnosti výskytu dní s jej výškou aspoň 1 cm a tiež maximá jej výšky. Analýzou sme okrem 

stručného opisu snehových pomerov predovšetkým sledovali, či v predmetnom období došlo 

v uvedenej oblasti ku kvantitatívnym zmenám dotýkajúcich sa snehových pomerov. Výsledky 

takto špecifikovanej analýzy sme konfrontovali so zaznamenaným trendom zvyšovania 

hodnôt priemernej teploty vzduchu na Slovensku najmä v ostatných dvoch desaťročiach [2, 

4]. 

Vymedzenie územia a metódy analýzy

Územie mesta Nitry sa rozprestiera na rozhraní Podunajskej nížiny a pohoria Tríbeč. 

Nachádza sa medzi masívom Zobora (587 m n. m.) a vrchmi Kalvária (215 m n. m.) 

a Šibeničný vrch (218 m n. m.), ktoré sú časťou pohoria Tríbeč oddelené riekou Nitra 

od hlavného masívu. Veľké Janíkovce zasahujú do rovinného územia Nitrianskej nivy

po oboch stranách rieky Nitry [1]. Nadmorská výška meteorologickej pozorovacej stanice na 

letisku v mestskej časti Nitra – Veľké Janíkovce je 134 m, pričom jej poloha je určená

zemepisnými súradnicami nasledovne: 48° 17´ s. z. š. a 18° 8´ v. z. d. [3]. Z hľadiska 

podnebia je súčasťou teplej klimatickej oblasti Slovenska so suchou až veľmi suchou zimou 
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s veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky, pričom priemerné ročné úhrny zrážok sú 500 –

600 mm [1].

Za účelom analýzy početností výskytu dní so súvislou snehovou pokrývkou s výškou 

aspoň 1 cm (charakteristika CH1) prislúchajúcich danému mesiacu a tiež maxím výšky 

snehovej pokrývky (charakteristika CH2) prislúchajúcich danému mesiacu uvedených 

v tabuľke 1 sme využili metódy matematickej štatistiky. Podotýkame, že na obdobie rokov 

1990 – 2008 sme hľadeli ako na rad zimných polrokov tvorených mesiacmi november až 

apríl. Uvažovali sme teda zimné polroky na prelome rokov 1990/1991, 1991/1992, ..., 

2007/2008. 

Tab. 1: Charakteristiky snehovej pokrývky (Nitra – Veľké Janíkovce)   Zdroj: SHMÚ

rok .90 .91 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98 .99 .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08
mesiac CH1

I. 0 14 4 1 17 17 31 0 1 23 5 22 18 19 5 17 2 4
II. 14 1 18 4 0 29 8 0 16 1 4 1 3 12 21 19 2 0
III. 0 1 2 0 3 5 2 0 0 3 4 0 0 4 10 5 0 0
IV. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. 0 0 1 12 0 0 1 2 0 4 0 1 0 0 0 3 0 1
XII. 18 13 0 15 0 13 9 0 12 13 1 27 14 0 3 8 1 8

CH2
I. 0 15 8 1 19 10 22 0 1 5 2 6 13 9 2 10 2 2
II. 15 1 8 3 0 26 4 0 15 1 6 3 3 12 7 15 2 0
III. 0 1 3 0 2 2 1 0 0 5 7 0 0 5 4 6 0 0
IV. 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. 0 0 2 10 0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 11 0 7
XII. 7 27 0 9 0 8 11 0 9 10 1 8 12 0 3 19 1 2

Na empirické údaje (tab. 1) sme aplikovali popisnú štatistiku a regresnú analýzu. V prípade 

aplikácie regresnej analýzy sme hodnoty charakteristík CH1 a CH2 ilustrovali tzv. regresnou 

priamkou za účelom preukázania prípadného trendu. Smernice regresných priamok určujúce 

ich sklon sme následne štatisticky testovali s cieľom zamietnuť alebo nezamietnuť hypotézu 

o štatistickej významnosti sklonu hovoriaceho o rastúcom či klesajúcom trende. 

Výsledky a diskusia

Aplikáciou popisnej štatistiky na charakteristiky CH1 a CH2 sme získali primárny 

pohľad na snehové pomery v oblasti Nitry za obdobie rokov 1990 – 2008. Využitím

analytického nástroja Popisná štatistika v MS Excel sme ako jeho výstup dostali pre CH1 rad 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.
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kategórii (tab. 2). Vstupnými údajmi pre nástroj Popisná štatistika boli v prípade CH1 sumy 

jednotlivých početností (tab. 1) prislúchajúcich danému zimnému polroku.

Tab. 2: Výstup analytického nástroja Popisná štatistika v MS Excel

Sloupec1

Stř. hodnota 31,88888889 Rozdíl max-min 63

Chyba stř. hodnoty 4,036507331 Minimum 2

Medián 32 Maximum 65

Modus 32 Součet 574

Směr. odchylka 17,12545024 Počet 18

Rozptyl výběru 293,2810458 Největší (1) 65

Špičatost -0,435813855 Nejmenší (1) 2

Šikmost 0,014281937

Z tabuľky 2 nás najviac zaujíma, že priemerný počet dní so súvislou snehovou pokrývkou 

s výškou aspoň 1 cm bol pre každý zimný polrok približne 32. Súvislá snehová pokrývka 

s výškou aspoň 1 cm dosahovala najväčšiu početnosť 65 (zima 1995/1996) a najmenšiu 2

(zima 1997/1998). Smerodajná odchýlka má podľa tabuľky 2 hodnotu približne 17. Teda 

môžeme tvrdiť, že početnosti výskytu dní so súvislou snehovou pokrývkou s výškou aspoň 

1 cm sa skoro v každom zimnom polroku pohybovali v intervale od 15 do 49. 

Informáciu o tom, v ktorom mesiaci v období rokov 1990 – 2008 sa vyskytovala 

súvislá snehová pokrývka s výškou aspoň 1 cm najčastejšie, poskytuje obrázok 1. 

marec; 39

február; 153

apríl; 2

november; 25

december; 
155

január; 200

Obr. 1: Početnosti dní so súvislou snehovou pokrývkou s výškou aspoň 1 cm prislúchajúce k mesiacom 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.
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Vidieť (obr. 1), že súvislá snehová pokrývka s výškou aspoň 1 cm sa najčastejšie 

vyskytovala v mesiaci január (s početnosťou 200 dní za celé obdobie rokov 1990 – 2008), čo 

súvisí s tým, že tento mesiac býva v teplej klimatickej oblasti Slovenska najchladnejší. 

Charakteristiku CH2 sme uvažovali vzhľadom na jednotlivé zimné polroky. Maximá

prislúchajúce zimným polrokom tvoria nasledujúci histogram (obr. 2).
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Obr. 2: Maximá výšky snehovej pokrývky prislúchajúce k zimným polrokom

Najvyššia snehová pokrývka sa podľa obrázka 2 vyskytla v zime 1991/1992 (27 cm) 

a najnižšie maximum bolo zaznamenané v zimách 1997/1998 a 2006/2007. 

Aplikáciou regresnej analýzy na charakteristiku CH1 sme v ďalšom sledovali, či 

nedošlo v prípade snehových pomerov v oblasti Nitry za obdobie rokov 1990 – 2008 

k zmenám. Konkrétne sme sumy jednotlivých početností (tab. 1) prislúchajúcich k danému 

zimnému polroku vystihli tzv. regresnou priamkou (obr. 3), ktorá ilustruje trend správania sa 

týchto hodnôt. 

Obr. 3: Počty dní so sneh. pokrývkou s výškou aspoň 1 cm prisl. k daným zimám s odhadom lineár. trendu
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Na základe sklonu regresnej priamky (obr. 3) sa zdá, že početnosti výskytu dní so 

súvislou snehovou pokrývkou s výškou aspoň 1 cm prislúchajúce k danému zimnému polroku

mali tendenciu klesať. Či je však tento trend štatisticky významný, sme museli overiť

štatistickým testom. Jeho metodika spočívala v nasledovnom: regresná priamka (obr. 3) je 

určená rovnicou y = – 0,2931x + 34,673 (tú sme získali z tzv. ANOVA tabuľky – výstup 

analytického nástroja Regresia v MS Excel). Tzv. regresný koeficient – 0,2931 určuje sklon 

regresnej priamky. Ak by bol rovný 0, tak regresná priamka by bola bez sklonu. Našou úlohou 

bolo teda testovať, či regresný koeficient (– 0,2931) môžeme v našom prípade považovať za 

rovný 0 alebo nie. Hypotézu o nulovosti regresného koeficientu (– 0,2931) sme nezamietli, 

pretože v zmysle  teoretických aspektov príslušného štatistického testu je testovacie kritérium, 

tzv. Hodnota P, t. j. 0,7184 (súčasť ANOVA tabuľky) väčšia než štandardne volená hladina 

významnosti 0,05. Teda štatisticky sa nepreukázal trend poklesu početností výskytu dní so 

súvislou snehovou pokrývkou s výškou aspoň 1 cm prislúchajúcich k danému zimnému 

polroku. 

V ďalšom nás v súvislosti s charakteristikou CH1 zaujímalo, či početnosti výskytu dní 

so súvislou snehovou pokrývkou s výškou aspoň 1 cm prislúchajúce ku konkrétnemu mesiacu 

nemali tendenciu klesať alebo rásť. Preto sme uviedli tabuľku 3, ktorá obsahuje v 1. stĺpci 

príslušné rovnice regresných priamok, v 2. stĺpci zasa odpovedajúce regresné koeficienty. 

Platí, že ak je regresný koeficient záporný, regresná priamka klesá, v opačnom prípade rastie. 

V ďalšom stĺpci sa nachádzajú príslušné Hodnoty P. Regresné priamky i Hodnoty P sme 

získali z ANOVA tabuliek. Posledný stĺpec informuje o tom, či regresný koeficient 

považujeme za štatisticky významne odlišný od 0. Predmetný stĺpec je vlastne výsledkom už 

použitej metodiky štatistického testovania nulovosti regresného koeficientu na hladine 

významnosti 0,05.

Tab. 3: Test významnosti trendu charakteristiky CH1

regresná priamka
regresný 
koeficient

Hodnota P
regresný koeficient 

štatisticky významne 
odlišný od 0

mesiac

január y  =  0,1218x + 9,9542 0,1218 0,7909 nie

február y = – 0,1393x + 9,8235 – 0,1393 0,7442 nie

marec y =    0,1166x + 1,0588 0,1166 0,3584 nie

apríl y = – 0,0124x + 0,2288 – 0,0124 0,4158 nie

november y = – 0,0939x + 2,281 – 0,0939 0,4916 nie

december y = – 0,2859x + 11,3268 – 0,2859 0,4310 nie

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.
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Podľa regresných koeficientov (tab. 3) usudzujeme, že početnosti výskytu dní so 

súvislou snehovou pokrývkou s výškou aspoň 1 cm mali vzhľadom na mesiace február, apríl, 

november a december tendenciu klesať, pričom vzhľadom na mesiace január a marec naopak, 

tendenciu rásť. Tieto trendy sú však v rámci obdobia rokov 1990 – 2008 tak nevýrazné, že ich 

nemožno považovať za štatisticky významné (tab. 3), čo sme preukázali testom.

Záver

Trend zvyšovania hodnôt priemernej ročnej teploty vzduchu je nielen v rámci 

Slovenska, ale i globálne nepopierateľný. Charakteristiky snehovej pokrývky sú citlivým 

ukazovateľom tohto fenoménu. Výsledky analýzy snehových pomerov v oblasti Nitry 

za obdobie rokov 1990 – 2008 naznačili v tomto kontexte adekvátnu reakciu. Trendy poklesu 

početností výskytu dní so súvislou snehovou pokrývkou s výškou aspoň 1 cm sa však pre 

oblasť Nitry vzhľadom na ich nie prílišnú výraznosť a relatívne malú dĺžku obdobia rokov 

1990 – 2008 nepreukázali ako štatisticky významné. 
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Využitie vybraných indexov sucha pre stanovenie trendov aridity klímy 

na Podunajskej a Východoslovenskej nížine
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Úvod a formulácia cieľa

Žijeme v období výrazných klimatických zmien, ktoré sú často sprevádzané 

extrémnymi prejavmi, akým je napríklad aj sucho. To je jedným z dôvodov, prečo sa tomuto 

problému venuje stále väčšia pozornosť. Ale čo je to vlastne sucho? Definovanie tohto pojmu 

je veľmi zložité, preto neexistuje jeho jednotná definícia či kritérium posudzovania. V zásade 

sa však rozlišujú štyri formy sucha. Ak ide o nedostatok vody pre rastliny v pôde, hovoríme 

o fyziologickom suchu. Ak pozorujeme nedostatok vody na udržanie zvyčajnej hladiny 

podzemnej vody a formovanie zvyčajných prietokov, ide o sucho hydrologické. Ak sa jej 

nedostatok prejaví v sociálnych a ekonomických aktivitách človeka, vzniká socioekonomické 

sucho. Vo svojom príspevku som sa však zamerala na štvrtý typ sucha, tzv. meteorologické, 

resp. klimatologické sucho. To sa udáva na základe vzťahu medzi potenciálnou a skutočnou 

evapotranspiráciou [1,2]. Nedostatok zrážok, ktorý podmieňuje meteorologické a následne aj 

fyziologické a hydrologické sucho, je významným stresovým faktorom pre ekosystémy 

daného územia [3]. Poloha Slovenska utvára pomerne vysoké predpoklady pre výskyt 

dočasného nedostatku atmosférických zrážok, ktoré sa vyskytujú najmä v prechodných 

ročných obdobiach, ale aj v lete. Z tohto hľadiska sú najviac ohrozené južné regióny 

Slovenska [4]. 

Je však potrebné odlišovať pojmy sucho a aridita. Sucho je len dočasná črta klímy na 

určitom území, teda trvá iba určitú dobu. Môže sa vyskytnúť  na ktoromkoľvek území 

v rôznej intenzite a v rôznych intervaloch. Je len prechodnou odchýlkou. Avšak pojem aridita 

vystihuje stály charakter klímy, ktorý je v oblastiach s nízkymi zrážkami [3]. 

Vo svojom príspevku som sa pokúsila na základe výpočtov Končekovho indexu 

zavlaženia a Langovho dažďového faktoru načrtnúť trendy aridizácie (postupného 

vysušovania) klímy v južných oblastiach Slovenska, na Podunajskej a Východoslovenskej 

nížine. 
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Materiál a metódy

1. Vymedzenie územia

Pre analýzu trendov aridity klímy som si vybrala suchom najohrozenejšie územia 

Slovenska – Podunajskú a Východoslovenskú nížinu, pričom som výsledky výpočtov pre tieto 

lokality v závere porovnala. Za vzorovú stanicu som si pre Podunajskú nížinu zvolila 

Hurbanovo a pre Východoslovenskú nížinu stanice Trebišov a Michalovce. Obe sa 

nachádzajú v teplej klimatickej oblasti, hoci v rozdielnych okrskoch. Táto oblasť má 

priemerne 50 a viac letných dní za rok (letný deň- je deň, ak priemerná denná teplota je vyššia 

ako 25°) [1].

2. Materiál a metódy

Pre výpočty potrebné na zhodnotenie trendov aridity klímy som využívala údaje 

z meteorologických staníc Hurbanovo, Trebišov a Michalovce, ktoré mi poskytol Slovenský 

hydrometeorologický ústav v Bratislave. Údaje sa týkajú nasledovných meteorologických 

prvkov: teplota vzduchu, atmosférické zrážky a rýchlosť vetra v období 1901-2008 

(Hurbanovo) a 1961-2008 (Trebišov, Michalovce). 

2.1 Končekov index zavlaženia (Iz)

Končekov index zavlaženia (Iz) sa využíva pri triedení makro- a mezoklimatických 

regiónov. Rovnica pre jeho výpočet má tvar:

Iz = 0,5.R + ∆r - 10.T - (30+v2) [A],

kde R- priemerný mesačný úhrn zrážok vo vegetačnom období (apríl - sept.) [mm],

∆r- kladná odchýlka od úhrnu zrážok v priemere za zimné obdobie (december-

február), pričom záporné odchýlky sa neberú do úvahy [mm],

T- priemerná mesačná teplota vo vegetačnom období [°C],

v- priemerná rýchlosť vetra meraná v klimatickom termíne o 14.00 hod. vo 

vegetačnom období [m.s-1].

Vzorec berie do úvahy rýchlosť vetra, ktorá vplýva na výpar, nahrádza nám teda 

potenciálnu evapotranspiráciu. Zahrnuté sú aj zimné zrážky, ktoré sú veľmi dôležité najmä na 

začiatku vegetačného obdobia [1,5]. 

2.2 Langov dažďový faktor (f)

Langov dažďový faktor (f) vyjadruje prirodzené zavlaženie krajiny, pričom do úvahy 

berie priemerný ročný úhrn zrážok a priemernú ročnú teplotu. Jeho nevýhodou je, že neberie 

ohľad na ročnú distribúciu zrážok, preto pri ročných faktoroch môžeme dostať rovnaké 

výsledky, aj keď sú klimatické podmienky zásadne iné. 
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Vypočítame ho ako:

[B],

kde R- priemerný ročný úhrn zrážok [mm],

T- priemerná ročná teplota vzduchu [°C] [1,5].

Tab.1:Rozdelenie klimatických oblastí podľa Končekovho indexu zavlaženia a Langovho dažďového faktora 

[1,5]

Iz oblasť

≥120 veľmi vlhká oblasť

60-120 vlhká oblasť

0-60 mierne vlhká oblasť

-20-0 mierne suchá oblasť

-40- -20 suchá oblasť

<-40 veľmi suchá oblasť

Výsledky a diskusia

Trendy aridity klímy na Podunajskej a Východoslovenskej nížine som určila na 

základe výsledných hodnôt, vypočítaných vybranými indexmi sucha. Na základe nich 

môžeme povedať nasledovné:

Z grafu 1, ale aj tabuľky 2 vidíme postupnú aridizáciu klímy v prípade Hurbanova 

a Trebišova. Dlhší rad údajov z prvej menovanej stanice umožňuje lepší prehľad o postupnom 

vývoji. Ešte na začiatku minulého storočia patrilo toto územie podľa Končekovho indexu 

zavlaženia do mierne vlhkej oblasti. V nasledujúcom dvadsaťročí však nastal rýchly zvrat 

a región dostal ráz suchej oblasti. Vysušovanie postupovalo aj v ďalších sledovaných 

obdobiach, nezaznamenalo však až taký prudký rast. Prvá hodnota pod -40 sa vyskytla 

v období 1981- 2000, pričom je to doteraz aj najnižšia zaznamenaná hodnota vôbec. Aj 

nasledujúca perióda veľmi nezaostáva za predošlou, aj keď sa dá povedať, že je mierne

skreslená. Príčinou je krátke obdobie, za ktoré je index počítaný. Podobným prípadom je aj 

trebišovský región. Aj napriek kratšiemu sledovanému časovému úseku je badateľná 

aridizácia klímy. V období 1961-1980 patril ešte do mierne suchej oblasti, avšak v ďalšom 

období ho hodnota Končekovho indexu zaradila do oblasti suchej. Podobne ako pri 

Hurbanove, tak aj tu sa prejavuje skreslenie údajov v záverečnom sledovanom období. Je to 

f oblasť

>100 perhumídna

60-100 humídna 

40-60 semiarídna

<40 arídna
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takisto podmienené jeho krátkosťou, teda obdobie pre vhodné porovnanie ešte nie je 

ukončené. 

Iná situácia je v prípade Michaloviec. Tie vplyvom svojej polohy v blízkosti 

Vihorlatských vrchov majú iný vlhkostný charakter, nakoľko sa im dostáva viac zrážok. To 

im zabezpečuje zaradenie do mierne vlhkej oblasti. Proces aridizácie prebieha aj tu, ale už 

v oveľa menšej miere. Vidíme len mierne zmeny. Nedá sa to však povedať s úplnou 

presnosťou, nakoľko sa posledné obdobie svojou dĺžkou a tým aj výsledkom vymyká 

z daného trendu. 

Aj napriek tomu, že Langov dažďový faktor berie do úvahy len priemernú ročnú 

teplotu vzduchu a priemerný ročný úhrn zrážok a nie je v ňom zahrnutá evapotranspirácia, 

použila som ho ako doplnkový index pre potvrdenie trendov zistených Končekovým indexom 

zavlaženia. Jeho klesanie je oveľa pomalšie a zaraďuje stanice do humídnejšieho prostredia 

než skôr použitý ukazovateľ, pričom Michalovce sú aj tu vlhšie než Hurbanovo a tým 

potvrdzujú svoje zaradenie do humídnej oblasti. Prekvapením je vlhkosť Trebišova, ktorá je 

tu pomerne vysoká, avšak vzniklo to na základne nezohľadňovania evapotranspirácie 

a rozloženia zrážok počas roka. Aj napriek tomu môžeme vidieť mierne klesanie jeho hodnôt, 

čo potvrdzuje predošlé konštatovanie o vývoji klímy. Opäť však musíme brať posledné 

vypočítané údaje s nadhľadom a možnosťou ich zmeny v priebehu vývoja, nakoľko osem 

rokov je pre porovnanie s dvadsťročiami krátka doba.

Tab.2: Končekov index zavlaženia pre vybrané meteorologické stanice

Hurbanovo Michalovce Trebišov
1902-1920 3,26 * *
1921-1940 -27,88 * *
1941-1960 -35,56 * *
1961-1980 -40,88 13,8 -14,00
1981-2000 -48,10 13,3 -21,02
2001-2008 -45,53 19,0 -9,71

Tab.3: Langov dažďový faktor pre vybrané meteorologické stanice

Hurbanovo Michalovce Trebišov
1902-1920 62,92 * *
1921-1940 58,96 * *
1941-1960 57,26 * *
1961-1980 53,70 67,01 62,17
1981-2000 50,60 65,41 59,16
2001-2008 48,83 65,71 59,35
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Záver

Po zhodnotení všetkých získaných výsledkov môžeme povedať, že na oboch 

sledovaných územiach prebieha proces postupnej aridizácie klímy počas celého sledovaného 

územia (s výnimkou posledného obdobia, ktoré je však príliš krátke na definitívny úsudok). 

Najvýraznejší trend má Hurbanovo, ktoré má arídnejšie pomery, pričom je nasledované 

Trebišovom. V michalovskej oblasti je tento proces brzdený polohou pri neďalekej horskej 

oblasti Vihorlatu zabezpečujúcou väčšie množstvo zrážok. Za daných podmienok sa dá 

predpokladať podobný vývoj aj v budúcnosti, čo bude mať určite vplyv na biosféru areálov, 

ako aj na poľnohospodársku činnosť človeka. 

Z hľadiska použitých indexov sucha je Končekov index zavlaženia vhodnejší na 

stanovenie trendov aridity klímy, nakoľko berie do úvahy variabilitu rozloženia zrážok počas 

roka, najmä vo vegetačnom období. 
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Úvod

Index rurality je vyjádřením „venkovskosti“ zkoumaného území, může nabývat 

numerických i interpretativních podob. Index rurality jako komplexní ukazatel definoval a 

použil ve svých pracích P. Cloke ze Spojeného království, v následných pracích tento koncept 

rozpracovával dále a definoval několik stupňů indexu rurality. Index rurality prvního stupně se

opírá o kvantitativní údaje běžně zjišťované statistickými úřady zemí, kvůli rozdílným 

metodikám je ale obtížně mezinárodně srovnatelný. Index rurality druhého stupně mimo 

kvantitativní údaje tvoří určitou, expertně odhadnutou, případně poloviční, vahou 

kvantitativní, případně kvalitativní dotazníková šetření. Kvantitativní šetření jsou méně 

náročná na interpretaci, v řadě případů ale zjednodušují zkoumanou realitu do takové míry, že 

bylo nutné definovat indexy rurality dalších stupňů, které postupem času omezují váhu běžně 

zjišťovaných údajů. Index rurality třetího stupně se opírá o behaviorální geografii a zjišťování 

identity a vztahu obyvatel k území. Index rurality čtvrtého a dosud posledního stupně přikládá 

velkou váhu intersubjektivitě aktérů v území a řeší jejich vliv, prosazované kroky, jejich 

implementaci, ale zároveň i vedlejší efekty, ve správě zvoleného území. Je velmi 

interpretativní a metody zjišťování jsou velmi podobné kvalitativním metodám, v případě 

geografů, sociologickým metodám, čímž je nutné spolupracovat ve výzkumech 

interdisciplinárně, byly nalezeny souvislosti „nacházející se za fasádou běžných čísel“ [1], [7]. 

Vývoj indexu rurality je tedy od numerického vyjádření k interpretaci „venkovanství“.

Podle časopisu Journal of Rural Studies, spolupráce britské rurálně (humánně) 

geografické školy s rurálními sociology, environmentalisty, rurálními ekonomy, respektive 

dalšími odborníky, např. etnografy, politology, difunduje dekonstruktuvizmus a vyšší míra 

relativnosti do dnešních sociálních, humanitních i přírodních věd [1], [4]. Viz např. 

institucionální ekonomie v rámci teorií regionálního rozvoje [2].

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1521



Vymezení území

Obr. 1: Věkový průměr v obcích Zlínského kraje (podle: Sčítání lidů, domů a bytů v roce 2001, vlastní 
zpracování)

Zkoumanou území je Zlínský kraj. Zlínský kraj se nachází na východě České republiky 

a sousedí se Slovenskou republikou. Významnou součástí Zlínského kraje jsou Vnější 

Západní Karpaty. Geomorfologické členění se významně odráží na způsobu zemědělství a 

využívání krajiny. Území je pro zkoumání heterogenní, neboť obsahuje úrodné a intenzivně 

využívané úvaly, Hornomoravský i Dolnomoravský. Právě pro rozmanitost 

fyzickogeografických podmínek byl zvolen pro prezentaci indexu rurality v prvním stupni. 

V území se nachází významné regionální identity k Hané na severozápadě, Slovácku v jižní 

části území a k Valašsku na severovýchodě. Krajské město Zlín se nachází na rozhraní 

etnografických oblastí. Vztah obyvatel k vlastní obci je silný. Území má ale periferní polohu, 

především po roce 1993, při hranici se Slovenskou republikou. Významnější dopravní 

dostupnost a obslužnost je vedena úvaly a spojením úvalů a krajského města. Území je 

složeno ze čtyř okresů s významnými středisky: Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště (společně 

s Kunovicemi a Starým Městem), Vsetín. Obr. 2. Obsahuje vymezení obvodů obcí 
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s rozšířenou působností (ORP) ve Zlínském kraji: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, 

Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, Valašské 

Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Zlín.

Obr. 2:. Správní obvody ORP ve Zlínském kraji s prezentací demografické proměny počtu obyvatel v obcích do 
1 999 obyvatel včetně mezi léty 1980 – 1991 a mezi léty 1991 a 2001. (podle: Sčítání lidu, domů a bytů 1991 a 
2001, data ČSÚ, vlastní zpracování)

Šetření
Pracovní hypotézou bylo ověření kumulace příčin, „problémů“ rozvoje ve zvoleném 

území, tj. aplikace teorií jádro-periferie [2], při srovnání s výsledky šetření prezentovaných 

v článcích Regionální diferenciace vybraných podmínek pro rozvoj lidského a sociálního 

kapitálu v Česku V. Jančáka, T. Havlíčka, P. Chromého a M. Marady [5], Doprava a 

geografická organizace společnosti: případová studie Česka M. Marady [6] a Religiózní 

krajina v Česku T. Havlíčka a M. Hupkové [3].

Z databází byly vybrány ukazatele, které lze rozdělit do tří kategorií: přírodní a 

ekologické podmínky v kraji (lesnatost a podíl zemědělské půdy v obcích dle jejich 

katastrálních území. Ekonomické podmínky vázané, v různých vazbách na přírodní a 

ekologické podmínky, produkční schopnost půd aktualizovanou k roku 2005, procento 

zornění v obcích podle Městské a obecní statistiky, podobně jako jiné ukazatele, a podíl 

hektarů na jednoho zaměstnance v zemědělství v obcích kraje). A sociální podmínky – věkový 

průměr k 1.1.2005, nezaměstnanost v lednu 2005, sezónní proměnlivost zaměstnanosti 
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v obcích kraje, zaměstnanost v primárním sektoru ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, 

změnu v priméru v kraji mezi Sčítáním v roce 1991 a v roce 2001, specifická hustota osídlení 

na zemědělskou půdu v obcích ke Sčítání v roce 2001. Rok 2005 byl zvolen pro časovou 

blízkost ke Sčítání 2001, k aktualizaci ceny půdy. Dále autor předpokládá doznívání 

transformace a nástup vlivu vstupu České republiky do Evropské unie. Právě tu nelze najít 

datum jako hranici, jde o proces/y.

Závěr

Pro potvrzení pracovní hypotézy autor využil relativně jednodušší analýzy běžně 

zjišťovaných kvantitativních údajů, které byly doplněny autorovou zkušeností a znalostí 

k vyšším stupňům indexu rurality. Prezentovaný index rurality (metodika) není jednotný 

(jednotná). Jeho přesné definování není snadné, ukazatele jsou na sobě vázané, např. 

stanovená cena půdy jako ekonomické hledisko má velmi významnou vazbu (netestováno) 

na přírodní a ekologické podmínky (logická úvaha).

Zkoumané území je heterogenní, alespoň v měřítku Zlínského kraje. Zajímavá 

prostorová heterogenita je v ukazateli počet hektarů zemědělské půdy na jednoho 

zaměstnance v primárním sektoru, kdy v severním zázemí Zlína se nachází koncentrace 

intenzivního zapojení zaměstnanců na hektar zemědělské půdy, podobně jako v severní části 

Valašska. Intenzivní využívání země je v oblasti Hané i Slovácka, v oblastech s významnou 

regionální identitou, v kulturně historických „bohatých zemědělských oblastech – nížinných“ 

ČR. Dále se na snímcích opakuje perifernost centrálních Chřib, kde se kumulují negativní 

jevy pro rozvoj území pomocí různých rozvojových scénářů. Aplikovatelným scénářem 

budoucího vývoje tohoto území může být abdikace na tradičně mínění rozvoj – zemědělství, 

obytná funkce, průmysl, komunikace – a orientace na zachování místních tradic, specifického 

krajinného rázu a využití možností turizmu a rekreace. Zájmem tohoto regionu by mohlo být 

vyhlášení chráněné krajinné oblasti Chřiby a využívání agroenvironmentálních dotací z EU. 

Příhraničí se Slovenskou republikou vykazuje podobné, na druhou stranu ne takové jako 

Chřiby, výsledky, proto lze očekávat do budoucna využití podobných scénářů, které byly 

zmiňovány pro Chřiby. Rozdílem je, že příhraničí užívá v současnosti významnější ochrany 

krajiny než Chřiby. Z pohledu environmentalistů jsou právě Chřiby a Valašsko 

environmentálním-ekologickým jádrem, dále například Moravské Kopanice.

Proměnlivost agrárního trhu práce je známým jevem, v období jaro – podzim 

zemědělské podniky mají více zaměstnanců nežli v zimním čtvrtroce. Přesto se proměnlivost 
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projevila pouze na Slovácku, a to z důvodů: a) agrární sektor zaměstnává velmi malý podíl 

obyvatelstva, a to i v samotných menších obcích, společensky (finančně, statusově) není 

lukrativní, b) podobné praktiky nejsou v souladu s českým právním řádem, i když se mohou, 

respektive vyskytují, c) atraktivita neintenzivního zemědělství, péče o krajinu, případně 

získávání dotací z EU nebyla v období buď příliš atraktivní, případně zemědělci nebyli 

dostatečně informování, nebo kulturně nepřijali „nový systém chování“ – především užívajíce 

termínů potravinová bezpečnost, produkce jako důležitá funkce zemědělství apod. Péče 

o krajinu jako faktor zaměstnanosti lze sledovat na Valašsku.

I přesto, nejvíce zaměstnaných lidí v primárním sektoru vykazují problémové regiony 

s méně intenzivním zemědělstvím, periferní, s nižší sociální infrastrukturou, nižší 

sebeidentitou, zapojením do sítí, inovací apod., čímž se jejich perifernost může dále 

prohlubovat. Periferní oblasti Zlínského kraje zaznamenaly nejvýznamnější propad počtu 

zaměstnanců mezi Sčítáním 1991 a 2001. Pádem nerentabilní zemědělské „produkce“, 

v devadesátých letech s velmi malými dotacemi do oblasti zemědělství vlivem neoliberální 

myšlenky, bylo na trh práce v periferiích uvolněno mnoho zaměstnanců, kteří reagovali 

přeorientování, emigrací z území (trvá dodnes), případně „učením“ se být na sociálních 

dávkách. Otázkou je, nakolik jsou tyto regiony deprimované. Případně nakolik oceňují klid 

(protest proti „tradičnímu“ rozvoji) jako hlavní rozvojovou alternativu svého okolí.
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Úvod a formulácia cieľa

Populačné zmeny sa oddávna tešia pozornosti nielen geografie, ale aj mnohých iných 

vedných disciplín ako je demografia, sociológia, či ekonómia. Jedným z najvýraznejších 

prejavov týchto pohybov, najmä od obdobia priemyselnej revolúcie, bola koncentrácia

obyvateľstva do miest a mestských aglomerácií. Neskôr sa trend zmenil a počet obyvateľov 

mnohých veľkých miest začal klesať.

Pred odbornú verejnosť tak bola postavená nová výzva. Išlo o spochybnenie doposiaľ 

zaužívaných predstáv o súvislosti miery urbanizácie s rozvojovým stupňom spoločnosti? Išlo 

o jav náhodný? Krátkodobú anomáliu alebo o trvalú zmenu v migračných trendoch? Ani dnes 

medzi vedcami, nielen geografmi, v týchto otázkach neexituje absolútny konsenzus. 

V priebehu niekoľkých decénií však v tejto problematike bolo predložených mnoho 

podnetných hypotéz, myšlienok, či modelov predstavujúcich rôzne formy vývoja tohto javu.

Kým v krajinách Západnej Európy je táto problematika pomerne hlboko rozpracovaná, 

v regióne strednej, či východnej Európy je výskum redistribúcie obyvateľstva relatívne novým 

trendom.

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je fenomén redistribúcie obyvateľstva doposiaľ 

pomerne málo preskúmaný. Cieľom tohto príspevku je preto predstaviť koncepcie výskumu

redistribúcie obyvateľstva a východiská, ktoré môžu tvoriť základ výskumu v slovenských 

podmienkach.

Metodológia a teoretické východiská

Pre výskum redistribúcie obyvateľstva je fundamentálnou otázkou mierka, v ktorej 

chceme výskum uskutočniť, obdobie, za ktoré sa daný jav sleduje a regionálna štruktúra, ktorá 

musí zodpovedať potrebám výskumu [6]. Kým výber časových radov je zväčša 
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determinovaný dostupnosťou štatistických dát, výber ďalších dvoch znakov záleží od 

zvoleného prístupu a cieľov výskumu.

Na základe štúdií popredných odborníkov v tejto problematike [1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17] môžeme rozlíšiť dva prístupy k výskumu podľa mierky, v ktorej sa 

redistribúcia študuje, a to intraregionálny  a interregionálny.

Intraregionálny prístup spočíva na výskume individuálnych mestských regiónov, kde 

skúma bilanciu populačných prírastkov v jadre, zázemí a v regióne ako celku. 

V systematickom prístupe k hodnoteniu vývojových tendencií mestských regiónov sa 

k významnému pokroku pričinil holandský ekonóm Leo Klaassen. Vo svojej štúdii [15]

navrhol jednoduchú klasifikáciu vývojových štádií metropolitných regiónov. Na základe 

kombinácií rôznych mier rastu populácie celého regiónu, jadra mestského regiónu (core) 

a zázemia mestského regiónu (ring) dokázal zaradiť akýkoľvek mestský región do jedného

zo štyroch štádií vývoja mestského regiónu, a to urbanizácia, suburbanizácia, disurbanizácia a 

reurbanizácia (obr. 1).

Obr. 1: Štádiá urbánneho vývoja, upravené podľa [15]

Takto jednoducho, ale zároveň veľmi výstižne poňatá klasifikácia vývoja mestských 

regiónov ostáva dodnes používaná mnohými autormi [4, 7, 8, 10]. K výhodám tohto modelu

patrí schopnosť charakterizovať tak jeden vybraný mestský región, ako aj množstvo 

mestských regiónov naraz. Aj pojmový aparát, ktorý používajú Klaassen a Scimemi [15] je 

dodnes často používaný.
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Viacerí autori pri svojich výskumoch rozvinuli model životného cyklu mesta na 8 fáz, 

teda po dve fázy v rámci každého štádia [4, 9]. Okrem základného vzťahu medzi mierami 

rastu jadra, zázemia a celého FMR poukazujú na to, či FMR prechádza fázou absolútnej alebo 

relatívnej centralizácie, resp. absolútnej alebo relatívnej decentralizácie. Na vyjadrenie týchto 

fáz sa používa jednoduchá klasifikačná tabuľka (tab. 1).

Tab. 1: Klasifikácia funkčných mestských regiónov, upravené podľa [9, 15]

Typ
Charakter rastu

Fáza rastu
Štádium v životnom 

cykle mestajadro zázemie FMR
1 + - + absolútna centralizácia

ubanizácia
2 ++ + + relatívna centralizácia
3 + ++ + relatívna decentralizácia

suburbanizácia
4 - + + absolútna decentralizácia
5 - + - absolútna decentralizácia

disurbanizácia
6 - - - - relatívna decentralizácia
7 - - - - relatívna centralizácia

reurbanizácia8 + - - absolútna centralizácia

O tom, že priebeh urbánneho vývoja nie je zákonitý len na intraregionálnej úrovni sa 

zmieňujú už aj samotní autori modelu životného cyklu mesta [15].

Tento predpoklad sa stal výzvou pre výskum redistribúcie obyvateľstva 

v interregionálnej mierke, na ktorú odpovedal koncept diferenciálnej urbanizácie (differential 

urbanization), ktorého teoretické základy prvý krát rozpracovali Geyer a Kontuly [13]. Ich 

koncept následne podrobnejšie rozpracoval Geyer [12].

Obr. 2:  Model diferenciálnej urbanizácie v čase, upravené podľa [12, 13]
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Izolovaním elementu migrácie z komplexu sociálno-demografických javov vzniká 

predstava o urbánnom vývoji [12], v ktorom sa spočiatku populácia akumuluje v primárnom 

meste, teda prebieha koncentrácia a centralizácia. V určitom okamihu sa dominantnou stane

decentralizácia v rámci urbánneho regiónu, čo vyúsťuje do viacuzlovej štruktúry (v rámci 

urbánneho regiónu primárneho mesta). Neskôr do popredia vystupuje interregionálna 

dekoncnentrácia obyvateľstva do neveľkého počtu jadier v periférnych oblastiach, pričom 

následne začne prebiehať decentralizácia týchto sekundárnych jadier v rámci svojich 

urbánnych regiónov. Pokročilé štádium tejto konečnej fázy je spojené s celkovým poklesom 

populácie žijúcej v primárnych mestách.

Zahrnutím dimenzie času do modelu diferenciálnej urbanizácie získavajú autori [13]

diagram, ktorý umožňuje identifikovať pozíciu rôznych krajín, resp. regiónov v jednom grafe. 

Fázy vývoja urbánneho systému (urbanizáciu, obrátenú polarizáciu a kontraurbanizáciu) 

rozdeľujú podľa vzťahov mier prírastku jednotlivých kategórií 7 štádií (Obr. 2).

Pre exaktný výskum redistribúcie obyvateľstva je nevyhnutné delimitovať hranice 

regiónov, ktoré sa stanú základnými priestorovými jednotkami pre hodnotenie štatistických 

dát. Pri štúdiách v intraregionálnej mierke ide najmä o hranice mestského regiónu a v rámci 

neho o delimitáciu hranice medzi jadrom a zázemím. V interregionálnej mierke je zase 

významné vyčlenenie mestských regiónov ako celkov, a to buď ako súvislej plochy na území 

štátu alebo regiónu, alebo ako izolovaných priestorových jednotiek, medzi ktorými sa 

nachádza vidiecky priestor. 

Ak problematika redistribúcie obyvateľstva v slovenskej geografickej literatúre nie je 

veľmi rozvinutá, problematika delimitácie regionálnej siete vhodnej na výskum tohto 

fenoménu je rozpracovaná veľmi dobre, a to najmä v prácach Bezáka [3, 5]. Výsledkom je 

sieť funkčných mestských regiónov (FMR) vytvorených na základe dát zo sčítania 

obyvateľstva v roku 1991. 

Výsledky a diskusia

Model životného cyklu mesta ako aj model diferenciálnej urbanizácie predstavujú 

vhodné koncepcie aplikovateľné pri výskume v slovenských podmienkach. Ich univerzálnosť 

bola potvrdená výskumom mnohých autorov v rôznych krajinách. Oba modely predstavujú

zjednodušený urbánny vývoj za predpokladu ideálnych podmienok. Tieto samozrejme 

v reálnom svete neexistujú, a preto je pochopiteľné, že v prípadových štúdiách sa vo vývoji 

jednotlivých urbánnych systémov vyskytujú odchýlky od modelových predpokladov. V pozadí 
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týchto odchýlok však takmer vždy môžeme pozorovať politické intervencie, značné zmeny 

v politicko-ekonomických podmienkach alebo iné výnimočné okolnosti.

Regionálne členenie Slovenska na FMR je taktiež vhodným východiskom pre výskum 

redistribúcie obyvateľstva. Použitie administratívnych hraníc je v podobných výskumoch 

jednoduchšie, pretože štatistický úrad poskytuje údaje o obyvateľstve spracované práve podľa 

administratívnych hraníc. Viacero autorov sa tak prikláňa k takejto možnosti. Medzi 

geografmi však panuje zhoda, že súčasné administratívne hranice nekorešpondujú s realitou 

funkčných vzťahov v sídelnom systéme. Práve na týchto vzťahoch je založené členenie na 

FMR podľa Bezáka [3, 5]. Každý región má pritom presne určené jedno, prípadne viacero 

jadrových miest, čo je vhodným predpokladom na skúmanie migračných tokov medzi jadrom 

a zázemím na interregionálnej úrovni. Využitie FMR v interregionálnej mierke vyžaduje 

klasifikáciu jednotlivých regiónov na 3 veľkostné kategórie, a to podľa počtu obyvateľov 

jadrových miest alebo podľa hustoty zaľudnenia jednotlivých regiónov.

Záver

V práci boli predstavené dva modely urbánneho vývoja, ktoré sú takmer univerzálnym

východiskom pre výskum redistribúcie obyvateľstva. Spolu s regionálnym členením 

Slovenska na funkčné mestské regióny tvoria aparát vhodný pre uplatnenie v slovenských 

podmienkach. Aplikácia uvedených modelov a regionálneho členenia je vhodným 

predpokladom na obohatenie nie len slovenskej, ale aj svetovej geografie.
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Úvod a formulácia cieľa

Cestovný ruch zaujíma v súčasnom globalizujúcom sa svete mimoriadne postavenie. 

Jednou z jeho špecifických foriem je aj rekreačný cestovný ruch v podobe druhého bývania. 

To sa začalo v našich podmienkach rozmáhať koncom 70-tych rokov minulého storočia, kedy 

si ľudia z miest stavali na vidieku najmä chaty, príp. chalupy. [1] Postupne, ako sa 

demografická situácia na vidieku zhoršovala a znižoval sa aj počet obyvateľov, tak sa 

zvyšoval aj počet potenciálnych domov s možnosťou ich využitia pre druhé bývanie.

Územia, ktoré boli týmito procesmi ovplyvnené ešte vo väčšej miere sú oblasti 

s rozptýleným systémom osídlenia. Typickým príkladom je oblasť Myjavy, kde je síce väčšina 

obyvateľstva sústredená priamo v meste, ale v blízkom okolí sa nachádza veľké množstvo 

kopaníc, poskytujúcich bývanie pre obyvateľstvo.

Cieľom práce je poukázať najmä na využitie rôznych metód pri výskume druhého 

bývania, konkrétne pri zisťovaní obývanosti domov. Ako príkladové územie sme si zvolili 

kataster mesta Myjavy. Na základe výskumu troma metódami – spracovaním štatistických 

údajov zo Sčítania obyvateľov domov a bytov 2001, spracovaním údajov z Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky a terénnym výskumom sme dospeli k určitým 

záverom, ktoré aj zdôvodňujeme a porovnávame využitie jednotlivých metód. 

Materiál a metódy

1. Vymedzenie územia

Študované územie je vymedzené na základe administratívnych hraníc mesta Myjava, 

ležiaceho uprostred Myjavskej kopaničiarskej podoblasti [2] v severnej časti Myjavskej 

pahorkatiny a na južnom úpätí Bielych Karpát.  Mesto skladajúce sa z dvoch katastrálnych 

území (k.ú), a síce z k.ú. Myjava (1 254 ha) a k.ú. Turá Lúka (3 600 ha) je centrom väčšieho 
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kopaničiarskeho regiónu a prirodzeným spádovým centrom. Na tomto území s celkovou 

rozlohou 48,54 km2 sa nachádza 42 kopaníc, z čoho vyplýva, že hustota kopaníc  na jeden 

km2 činí 0,875. 

2. Metódy výskumu

Práca sa zameriava na využitie a porovnanie troch metód výskumu, z ktorých každá je 

založená na inej báze.

Metóda štatistických zisťovaní na základe Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001

(SODB)

Pri tejto metóde ide najmä o zhromažďovanie dát, z príslušného sčítania [3] (viď 

vyššie) a ich spracovanie do požadovanej formy. V rámci tejto štatistiky sme zisťovali počty 

domov a podiel trvale obývaných domov, resp. rodinných domov za mesto, mestskú časť, 

resp. základnú sídelnú jednotku (ZSJ).

Metóda zisťovania vlastníkov domov z údajov Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky [4]

Základ tejto metódy spočíva v zisťovaní vlastníkov domov na kopaniciach podľa ich 

trvalého bydliska z listov vlastníctva stavby – rodinných domov. Pre úspešnú aplikáciu tejto 

metódy je nevyhnutná dokonalá znalosť územia, pretože podľa súpisných čísiel domov sa 

priraďujú jednotlivé domy ku príslušným kopaniciam. 

Pri vlastníkov domov sme zisťovali aj ich trvalé bydlisko, t.z. pokiaľ vlastníci nemali 

trvalé bydlisko v príslušnom dome, tie sme rozčlenili na nasledujúce kategórie(od kategórie 

ČO):

- TOD - trvale obývané domy vlastníkmi domov s trvalým bydliskom v príslušnom      

dome

- DOD – dočasne obývané domy, teda vlastníkmi s trvalým pobytom mimo 

príslušného domu

- ČO - domy obývané vlastníkmi s trvalým pobytom v príslušnej časti obce (Turá  

Lúka, resp. Myjava)

- KM - domy obývané vlastníkmi s trvalým pobytom v skúmanom území (kataster 

Myjavy)

- OM -    domy obývané vlastníkmi s trvalým pobytom v okrese Myjava

- SR -  domy obývané vlastníkmi s trvalým pobytom v Slovenskej republike okrem 

okresu Myjava a mesta Bratislava

- BA -     domy obývané vlastníkmi s trvalým pobytom v Bratislave
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- ZHR -   domy obývané vlastníkmi s trvalým pobytom v zahraničí

Vo všetkých kopaniciach po zistení každého domu podľa predchádzajúcej metódy sme 

dostali súhrn za celú kopanicu a prehľad o využití domov tej ktorej kopanice, väčšej osady, 

resp. časti obce. Takýto postup bol zvolený aj pri nasledujúcej metóde, avšak inými 

prostriedkami.

Metóda terénneho výskumu

Terénny výskum bol realizovaný v danom území v období november 2008 – január 

2009. Pri mapovaní každej kopanice sme zaznamenávali formou riadeného rozhovoru 

nasledujúce údaje: vlastníka domu, jeho obývanosť (trvale, dočasne, neobývaný). Tento 

rozhovor bol vykonaný v každej kopanici s čo možno najväčším počtom ľudí. Avšak nie vždy 

sa nám podarilo zastihnúť každý dom v danom okamžiku obývaný, takže sme vychádzali 

v takýchto prípadoch z odpovedí najbližších susedov v danej kopanici, ktorí pochopiteľne 

majiteľov dobre poznajú. 

V rámci terénneho výskumu boli mapované všetky kopanice, resp. ich dovtedajšie 

členenie bolo nami prehodnotené a to na základe nasledujúceho kľúča:

Za kopanicu sme považovali takú skupinu domov, kde :

- počet domov bol v rozmedzí  2 – 20

- najmenšia vzdialenosť medzi najbližšie obývanými dvoch najbližších kopaníc  bola 

najmenej 200 m

Výsledky a diskusia

Kopaničiarske oblasti, tak ako aj iné časti Slovenska prešli vo svojom vývoji 

množstvom zmien. Pri kopaničiarskej kolonizácií, prebiehajúcej v 16.-18. storočí vznikal 

v území okolo Myjavy systém kopaníc, ktorý pretrval až dodnes. Najväčšie zmeny krajiny 

nastali pri ich zakladaní, avšak v socio-ekonomickej a demografickej sfére nastali iba 

nedávno. Pri svojom vzniku a počas nasledujúcich stáročí mali kopanice poľnohospodársku 

funkciu, kde každá usadlosť disponovala poľom, hospodárskymi zvieratami, záhradami 

a ovocnými sadmi, a tak boli v tomto ohľade sebestačné. [5]

V priebehu 20. stor. sa táto funkcia postupne mení na obytnú, najmä však počas 

obdobia kolektivizácie poľnohospodárstva a značnej industrializácie a s ňou spojenej masovej 

výstavby panelových domov v meste Myjava. Od 50-tych rokov 20.stor. začína klesať počet 

obyvateľov na samotných kopaniciach a mení sa tiež ich funkcia. Obytnú funkciu postupne, 

najmä od začiatku 90-tych rokov nahrádza funkcia druhého bývania a teda chalupárstva 
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a chatárstva.  Tým sa mení aj využitie samotných domov v obciach. Tento neustále sa 

rozširujúci rozvoj formy rekreácie nám dokazujú  nasledovné čísla: kým v roku 1990 bolo 

z celkového počtu 1 450 domov v sledovanom území 11,12 % neobývaných, v r. 2001 to bolo 

už 16,20 %. Tu nám však zavažujú aj bytové domy v meste Myjava, ktoré tvoria významnú 

časť všetkých domov. Ak by sme nebrali do úvahy samotné mesto Myjava, ale len mestskú 

časť Turá Lúka, tak dostaneme ešte výstižnejšie údaje.  Reálnejší obraz o zastúpení chalúp na 

vidieku nám vyjadruje podiel týchto rekreačných domov z celkového počtu domov. Ten sa 

taktiež v priebehu 90-tych rokov výrazne zvýšil. A síce zo 11,78 % v r. 1990 na 28,88 % v r. 

2001. Teda môžeme konštatovať že na vidieku je viac ako každý štvrtý dom využívaný na 

rekreáciu, najmä v podobe chalupy. Zamerajúc sa však iba na kopanice, abstrahujúc od 

centrálnej časti mesta Myjava, Turej Lúky a časti U Belanských, dostávame podľa [3] a [4]

hodnotu 35,05 %. Pri konkrétnom vymedzení na úroveň kopaníc však nastáva problém a síce 

taký, že pri SODB sa vychádza z najmenšej sídelnej jednotky zo ZSJ a nie z kopanice. 

V rámci každej ZSJ, ktorých je v meste Myjava vyčlenených celkovo 23, kopanice zasahujú 

len do 9 (z toho do 7 v rámci časti Turá Lúka). Preto je potrebné pristúpiť aj k ďalším 

metódam.

Podľa [4] sa na kopaniciach Myjavy a Turej Lúky nachádza celkovo 331 obývaných 

domov, z čoho 305 patrí pod kopanice Turej Lúky a 26 pod kopanice Myjavy. Tento údaj nám 

potvrdil aj terénny výskum. Z výpisov listov vlastníctva ku dátumu 1.1.2009 nám vyplynul 

fakt, že trvale obývaných domov je iba 45,62 %, a teda domov určených na druhé bývanie je 

až 54,38 %. Pri tejto metóde, ktorá je najstriktnejšia, pretože narába priamo s vlastníctvom 

domov zahrnutom na liste vlastníctva nám menšie problémy spôsobuje viacnásobné

vlastníctvo domov (čo sa vyskytuje zhruba pri každom druhom dome), podiely jednotlivých 

majiteľov a pod. Tu sme za hlavného majiteľa zahrnuli vždy vlastníka s najväčším podielom, 

v prípade rovnosti podielov, keďže išlo väčšinou o majetok dedenia po rodičoch, sme brali za 

vlastníka domu obyvateľa majúceho v danom dome, resp. kopanici trvalý pobyt. Pri takýchto 

nezrovnalostiach sme dostali údaje pomerne vyššie v prospech neobývaných domov. 

Priestorovú diferenciáciu majiteľov domov nám podáva tab.1, kde sú vlastníci rozdelení do 

skupín uvedených v metodickej časti.
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Tab. 1: Porovnanie obývanosti domov kopaníc mesta Myjava vybranými metódami

Počet 
domov TOD DOD ČO KM OM SR BA ZHR

metóda [4] 331 151 180 38 53 11 39 35 4

% 45,62 54,38 11,48 16,01 3,32 11,78 10,6 1,21
terénny 331 186 145 17 45 6 34 38 5

výskum % 56,19 43,81 5,14 13,6 1,81 10,27 11,5 1,51

rozdiel % 10,57 -10,57 -6,34 -2,95 -1,51 -1,51 1,1 0,3
Pozn.: Skratky použité v tabuľke sú vysvetlené v metódach práce

Z Tabuľky vyplýva, že podľa [4] 16,01 % všetkých obývaných domov je obývaných 

vlastníkmi z inej časti obce, v tomto prípade iba z Myjavy. Nasleduje podiel vlastníkov 

z územia SR mimo okresu Myjava a mesta Bratislava (11,78 %), z tej istej časti obce (11,48 

%) a z Bratislavy (10,57 %). V porovnaní z terénnym výskumom tu nastali menšie odchýlky, 

ktoré tiež možno vidieť v tab.1. Tie nám vyplývajú najmä z toho, ako nám odpovedali 

samotní obyvatelia kopaníc, pretože tu mohli nastať isté rozdiely v ponímaní a chápaní 

vlastníka, resp. väčšinového vlastníka toho ktorého domu a pod. Pri terénnom výskume sme 

zistili, že 43,81 % zo všetkých obývaných domov na kopaniciach je využívaných pre potreby 

druhého bývania.

Aplikáciou týchto dvoch metód nám vyplynuli niektoré zaujímavé fakty, a síce:

 v rámci priestorového rozmiestnenia sú kopanice bližšie ku centru obce resp. 

bližšie ku hlavnej ceste viac využívané na trvalé bývanie, ako tie viac vzdialené 

a s horšou dopravnou dostupnosťou

 menšie kopanice sú viac využívané na druhé bývanie ako väčšie kopanice 

 bratislavskí vlastníci chalúp, ako prevládajúcej formy domov druhého bývania, 

sa „zgrupujú“ viac v rámci veľkej kopanice (Štverná, U Križanov), ako keby 

mali byť samostatne v rámci malých kopaníc

 5 kopaníc nie je trvalo obývaných, pričom až 4 (U Páleníkov, U Cibulákov, 

U Gregorov, Padelky) majú iba 2 domy 

 priemerný počet domov v kopanici je 7,88, resp. po zaokrúhlení 8

 priemerná veľkosť plochy na 1 kopanicu je 1,1557 km2

 priemerný počet domov určených na druhé bývanie na jednu kopanicu je podľa 

[4] 4,28 a podľa terénneho výskumu 3,45
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Záver

Pri výskume druhého bývania by sme nemali inklinovať k použitiu iba jednej metódy, 

pretože takéto výsledky môžu byť nepresné, resp. ovplyvnené rôznymi skutočnosťami. Preto 

je potrebné pristúpiť k použitiu viacerých metód, z ktorých môžeme vyvodiť presnejšie 

závery. Na našom skúmanom území mesta Myjava ich môžeme zhrnúť nasledovne:

- funkcia kopaníc sa postupne mení z obytnej na rekreačnú, čo nám dokazujú vyššie 

spomínané fakty

- podiel trvale bývajúceho obyvateľstva na kopaniciach neustále klesá a stále sa zväčšuje 

rozdiel tohto poklesu medzi kopanicami a centrom obce

- vyžitie domov pre rekreačné účely druhého bývania je vyššie na kopaniciach ako v rámci 

centra obce, resp. na vzdialenejších kopaniciach ako v bližších ku centru

- časť domov určených a druhé bývanie je za určitých predpokladov (poloha, stavebný stav, 

kapitál majiteľa, atď.) využívaných na trvalé bývanie najmä obyvateľmi priamo z mesta 

Myjava, resp. z Bratislavy alebo zo zahraničia
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Úvod a formulácia cieľa

Cieľom tohto príspevku je na príklade vybraného mikroregiónu Horných Kysúc 

poukázať na vplyv kvality ľudského a sociálneho kapitálu na regionálny rozvoj, ako aj 

dôležitosť ich vzájomných väzieb. Snahou je i v tomto kontexte upozorniť na dôležitosť 

výskumu faktorov ľudského a sociálneho kapitálu v geografii, ako významného činiteľa 

socio-priestorovej diferenciácie regiónov na Slovensku. Práve ľudský a spoločenský kapitál 

považujú mnohí autori [1,3,4,6] za kľúčový faktor k pochopeniu regionálnych disparít. 

Úroveň a priestorové rozloženie ľudského a sociálneho kapitálu v regiónoch výrazne 

ovplyvňuje jeho ďalší rozvoj a podpora ich rozvoja môže aktivizovať endogénne rozvojové 

sily.

Dôležitosť ich výskumu si najskôr uvedomili najmä sociológovia, ktorí  sa touto 

problematikou zo sociologického hľadiska venujú už od 80.tych rokov minulého storočia. Vo 

svetovej literatúre vznikol celý rad štúdií [1,3,4,6] zameraných na ich hodnotenie, ktoré 

poukazovali na prepojenie ľudského a sociálneho kapitálu. Coleman [3] vznik kvalitného 

sociálneho kapitálu vidí v tvorbe a rozvoji kvalitného ľudského kapitálu. 

Na Slovensku sa výskumom ľudského a sociálneho kapitálu v priestore začali 

zaoberať predovšetkým príbuzné vedecké disciplíny, najmä autori z radov priestorovej 

sociológie [2], ktorí sa v rámci výskumu komplexnej sociálno-priestorovej diferenciácie 

venujú aj výskumu ľudského a sociálneho kapitálu. I medzi geografmi sa postupne dostáva 

táto problematika do popredia čiastočne v  prácach Korca, Iru, Rochovskej a Horňáka, 

Spišiaka či Mintálovej [2,5,7,9,10]. 
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Materiál a metódy

Ako modelové územie bolo zvolené územie Mikroregiónu Horné Kysuce 

nachádzajúce sa v severozápadnej časti Slovenska, pri hraniciach s Českou republikou. 

Mikroregión Horné Kysuce vznikol v roku 2003 ako združenie pôvodne 6 obcí Klokočov, 

Korňa, Makov, Olešná, Podvysoká, Vysoká nad Kysucou a mesta Turzovka, neskôr sa pridali 

Dlhá nad Kysucou, Raková, Zákopčie, Staškov. Administratívne je súčasťou okresu Čadca 

a pozostáva z 11 obcí, z toho 10 obcí vidieckeho a 1 mestského typu lokalizované takmer 

uprostred mikroregiónu, ktorého je lokálnym centrom. V tesnom zázemí hraničí na východe 

mikroregión s okresným mestom Čadca. Centrum mikroregiónu tvorí dolina horného toku 

rieky Kysuce a obce sa rozprestierajú zväčša pozdĺž jej prítokov. Územie pravého brehu rieky 

Kysuce pokrýva geomorfologický celok Javorníky, územie ľavého brehu zasa celok 

Turzovská vrchovina, kým rieka tečie po tektonickom zlome medzi nimi. Dolinou Kysuce 

vedú hlavné dopravné ťahy nielen k centru okresu – Čadci (cesta 2. triedy a jednokoľajná 

neelektrifikovaná železničná trať), ale aj do Českej republiky a cez Javorníky i do Bytče (cesta 

1. triedy). Pričom v obci Makov ležia 2 a v obci Klokočov 1 hraničný prechod s ČR. Celý 

mikroregión mal k 31. 12. 2007 počet obyvateľov 30832. Mikroregión vznikol práve za 

účelom regionálneho rozvoja združených obcí, kde medzi iným kladie dôraz na školstvo, 

kultúru, osvetu, záujmové spolky a šport, teda dôležité oblasti skvalitňovania ľudského 

a sociálneho kapitálu. Od svojho vzniku prešiel mnoho transformačných zmien, ktoré 

ovplyvnili i charakter a kvalitu ľudského a spoločenského kapitálu. Obdobie výskumu bolo 

stanovené od roku 2005 do roku 2007, no niektoré charakteristiky sú zisťované len ku 

sčítaniam (napr. dosiahnuté vzdelanie, autochtónne obyvateľstvo), alebo k nejakej udalosti 

(voličská účasť na komunálnych voľbách v roku 2002). 

Pri spracovaní boli použité poznatky z literatúry uvedenej v Zozname použitej 

literatúry, štatistické údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 a štatistických 

lexikónov z rokov 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a databázy INFOSTATU 

o komunálnych voľbách v roku 2006.

Kvalita ľudského potenciálu sa v literatúre hodnotí predovšetkým na základe 

demografických, vzdelanostných a sociálnych ukazovateľov: počet obyvateľov, podiel detí do 

16 rokov z celkového počtu obyvateľov, demogeografické zaťaženie, index rastu obce, podiel 

autochtónneho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov (rodáci), podiel obyvateľov 

s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou a podiel obyvateľov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním z počtu obyvateľov nad 15 rokov, podiel čitateľov verejných 
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knižníc z celkového počtu obyvateľov. Hodnotiť kvalitu sociálneho kapitálu je náročnejšie na 

získanie dát, preto boli využité dostupnejšie indikátory ako voličská účasť, podiel 

neziskových organizácií na 1000 obyvateľov, podiel fyzických osôb na 100 obyvateľov, 

podiel právnických osôb na 100 obyvateľov.

Následne boli pre každý indikátor hodnoty štatisticky triedené a usporiadané do skupín 

podľa toho v ktorom kvartile kvartilového rozpätia daného súboru sa znak nachádzal. Pri 

výslednej klasifikácii sme pre každú obec vytvorili súhrnný index ľudského a index 

sociálneho kapitálu, ktoré charakterizujú ich kvalitu prostredníctvom početnosti výskytu 

jednotlivých indikátorov ľudského a sociálneho v jednotlivých kvartiloch. Čím početnejší bol 

výskyt hodnôt jednotlivých indikátorov pre danú obec v štvrtom a treťom kvartile rozdelenia, 

tým mala obec vyššiu kvalitu ľudského a sociálneho kapitálu. 

Výsledky a diskusia

Ľudský kapitál je na Slovensku rozmiestnený veľmi nerovnomerne na štátnej 

i regionálnej úrovni. Migračnými tokmi dochádza k odlevu pracovných síl s kvalitným 

ľudským kapitálom z vidieckych oblastí do mestských centier, čím však dochádza k ešte 

výraznejšiemu zväčšovaniu regionálnych disparít. Na mikroregionálnej úrovni, ktorou sa 

zaoberá tento príspevok je situácia podobná, kedy najkvalitnejší ľudský kapitál sa sústreďuje 

v lokálnom mestskom centre a najväčších obciach, kým menšie rurálne obce sa stávajú 

problémovými.

Ľudský kapitál v mikroregióne Horné Kysuce nedosahuje veľmi vysokú úroveň, avšak má 

dobré predpoklady na jeho rast. Pozitívne predpoklady možného rastu ľudského kapitálu 

môžeme vidieť vo vysokom podieli detskej zložky z celkového počtu obyvateľov vo všetkých 

obciach  okolo 18-20%, ktorá je silnou devízou jeho rastu do budúcnosti. Taktiež vysoký 

podiel autochtónneho obyvateľstva v obciach naznačuje silné rodinné zázemie, regionálne 

cítenie a regionálnu identitu obyvateľov. Avšak mnoho indikátorov poukazuje práve na 

viaceré negatívne vplyvy oslabujúce úroveň ľudského kapitálu. Nízky index rastu počtu 

obyvateľov obcí medzi hodnotami 92-105 indikuje stagnáciu vývoja počtu obyvateľov, 

pričom vo viacerých obciach ide skôr o mierny úbytok počtu obyvateľov v sledovanom 

období 2001-2007. Iba v obciach v blízkosti východnej hranice mikroregiónu pod vplyvom 

gravitačného pôsobenia Čadce dochádza k miernemu nárastu. Emigrácia z obcí zasahuje 

predovšetkým štruktúru obyvateľstva v produktívnom veku a predproduktívnom veku, čím 

narastá demografické zaťaženie v obciach. Najnižšie hodnoty dosahuje najmä v obciach 
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s väčším počtom obyvateľov v blízkosti Čadce (Staškov, Podvysoká, Raková, Olešná) 

a v meste Turzovka. 

Tab.1: Indikátory úrovne ľudského kapitálu

číslo názov obce
počet 
obyvateľov

podiel 
detí 

Idz
index 
rastu 

rodáci
podiel 
SŠ s 
mat.

podiel 
VŠ

čitateľský 
index

1 Dlhá nad Kysucou 509 18,47 58,44 101,16 58,8 12,98 1,68 0,92

2 Klokočov 2617 18,04 67,84 92,96 66,6 14,59 1,68 6,87

3 Korňa 2237 18,66 59,59 97,31 69,8 20,07 2,23 12,08

4 Makov 1905 18,19 62,46 98,19 77,2 24,79 4,09 7,34

5 Olešná 2049 19,33 57,24 96,58 71,2 22,36 2,25 13,78

6 Podvysoká 1219 19,35 55,21 104,12 64,9 29,28 4,02 5,01

7 Raková 5095 20,86 59,04 104,80 79,4 23,93 2,84 10,89

8 Staškov 2682 20,80 55,72 105,31 72,5 24,57 4,00 7,30

9 Turzovka 7798 19,69 51,28 98,73 65,9 28,07 4,32 10,97

10
Vysoká nad 
Kysucou 2967 17,63 65,66 96,64 81,1 23,70 3,68 9,78

11 Zákopčie 1808 19,31 67,03 104,28 79,9 21,42 2,47 16,29
Idz - index demogafického zaťaženia: podiel počtu obyvateľov v predproduktívnom a poproduktívnom veku k 
počtu obyvateľov v produktívnom veku, index rastu: podiel počtu obyvateľov v j-tom roku k počtu obyvateľov 
v i-tom roku (v %)
podiel detí, rodáci (podiel autochtónneho obyvateľstva, podiel SŠ s mat.(stredoškolské vzdelanie s maturitou), 
VŠ (vysokoškolské vzdelanie), čitateľský index: podiel čitateľov navštevujúcich verejné knižnice k celkovému 
počtu obyvateľov, všetky tieto indikátory sú uvádzané v %.

Vzdelanostná zložka ľudského kapitálu, taktiež nie  je v súčasnosti na vysokej úrovni, 

aj keď isté skreslenie môže spôsobovať dostupnosť údajov len k roku 2001. Väčšina 

obyvateľov disponuje predovšetkým základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. 

Priemerne len okolo 22% obyvateľov obcí ukončilo stredoškolské vzdelanie s maturitou a asi 

3% obyvateľov vysokoškolské vzdelanie. Samozrejme tieto hodnoty sú v priestore variabilné, 

najhoršiu vzdelanostnú úroveň dosahujú obyvatelia v horšie dopravne dostupných obciach 

Dlhá nad Kysucou a Klokočov, ako aj Zákopčie, Korňa, kým obce lokalizované na hlavnom 

dopravnom ťahu Makov-Čadca majú vyšší podiel obyvateľov s vyšším vzdelaním. Čitateľský 

index ako podiel čitateľov zapísaných v miestnych knižniciach k počtu obyvateľov obce 

charakterizuje vnútornú motiváciu a ochotu obyvateľov zvyšovať svoje vedomosti i po 

ukončení školskej dochádzky. Vo všetkých obciach má veľmi nízku úroveň, no najnižšiu 

práve v obciach s nízkou úrovňou dosiahnutého vzdelania ako Dlhá nad Kysucou a Klokočov. 

Sociálny kapitál ako deklaruje Coleman i v našom výskume (napriek malej vzorke) 

vykazuje koreláciu s kvalitou ľudského kapitálu. V obciach s vyššou kvalitou ľudského 
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kapitálu môžeme pozorovať zväčša aj vyššie hodnoty sociálneho kapitálu. Tu však 

pozorujeme aj isté odchýlky, teda na jeho úroveň vplývajú i externé činitele. Obce s najnižšou 

úrovňou ľudského kapitálu (Olešná, Dlhá nad Kysucou, Klokočov) rovnako charakterizuje 

nižší sociálny kapitál, kým vyššia úroveň ľudského kapitálu sa spája i s vyššou úrovňou 

sociálneho kapitálu. Odchýlky, ktoré sa vyskytli  spôsobujú externé faktory, najmä pôsobenie 

blízkych mestských centier, napr. v Olešnej i Rakovej, ale aj špecifická pozícia Makova na  

štátnej hranici a križovatke hlavných dopravných ťahov. 

Tab.2: Indikátory úrovne sociálneho kapitálu

číslo názov obce voliči Nezisk. FO PO

1 Dlhá nad Kysucou 35,47 9,774 10,14 0,26

2 Klokočov 67,31 2,976 10,38 0,19

3 Korňa 68,83 3,010 14,64 1,22

4 Makov 67,45 7,358 17,57 3,83

5 Olešná 48,75 2,484 12,08 0,87

6 Podvysoká 59,06 4,879 12,49 2,04

7 Raková 59,69 4,064 15,07 0,84

8 Staškov 58,54 4,761 18,14 1,63

9 Turzovka 52,13 4,551 14,15 1,54

10 Vysoká nad Kysucou 53,8 5,230 12,98 1,42

11 Zákopčie 51,09 6,425 15,26 1,39

Voliči: podiel autochtónneho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov (v %), Nezisk.: podiel neziskových 

organizácií na 1000 obyvateľov obce, FO a PO: podiel fyzických a právnických osôb z celkového počtu 

ekonomicky aktívnych obyvateľov

Obr.1: Úroveň indexov ľudského a sociálneho kapitálu v obciach mikroregiónu Horné Kysuce
Čísla na osi x sú totožné s číslom obce v tabuľkách
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Záver

Problematika kvality ľudského a sociálneho kapitálu je veľmi široká a výber vhodných 

indikátorov záleží jednak na mierke výskumu ako i náročnejšej dostupnosti dát pri skúmaní 

sociálneho kapitálu. Avšak ako potvrdzujú mnohé práce vo väčších mierkach i na 

mikroregionálnej úrovni je možné pozorovať ich priestorovú diferenciáciu a vzájomnú 

prepojenosť. 
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Úvod

Rómske osady už niekoľko storočí dotvárajú obraz slovenskej krajiny. Tieto obytné 

zoskupenia tu vždy boli, avšak možno ich spoločnosť nevnímala až tak markantne ako 

v dnešnej informačnej dobe. V súčasnosti sa stále viac vynárajú značné problémy, ktoré sú 

súčasťou života obyvateľov rómskych osád, a to najmä vysoká nezamestnanosť, nedostatočné 

podmienky bývania, absentujúca infraštruktúra a katastrofálne hygienické podmienky. Často 

krát je terajšie postavenie Rómov podmienené na jednej strane dedičstvom spred roku 1989. 

Jednalo sa predovšetkým o zánik prirodzených rómskych komunít, snaha o zvýšenie úrovne 

bývania Rómov sa riešila sťahovaním vidieckeho rómskeho obyvateľstva z osád do miest, 

rozpadli sa prirodzené väzby rómskej komunity na majoritné obyvateľstvo. Aj keď 

v mnohých prípadoch možno zmeny považovať navonok za pozitívne, všetky sa diali bez 

osobnej spoluúčasti dotknutej rómskej komunity. Preto je možné sledovať „zvláštny“ vzťah 

Rómov k majetku (predovšetkým k bytom) a to najmä preto, že v tradičnej rómskej kultúre je 

obydlie chápané ako niečo dočasné a provizórne. Na strane druhej bola rómska minorita 

zasiahnutá dôsledkami transformácie celej spoločnosti. [4]

                                                                                                                                       

Výsledky

Bývanie predstavuje v skutočnosti oveľa viac ako len miesto na spanie, bývanie 

vytvára pocit domova, v značnej miere je prejavom našej kultúry a spoločenského života. Aj 

keď sa bývanie považuje za jednu z najprirodzenejších súčastí ľudského života, mnoho ľudí 

nemá vytvorené podmienky, ktoré by sa dali očakávať od skutočného domova. [1]

Po zmene režimu nastáva medzi obyvateľmi väčšia diferenciácia na základe 

socioekonomických charakteristík. Transformácia všeobecne priniesla mnoho zmien všetkým 
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občanom Slovenskej republiky. Z pohľadu rómskeho etnika však došlo k strate sociálnych 

istôt. Hlavné zmeny v oblasti bývania sa týkali1:

 Zániku štátneho systému prideľovania bytov

 Reštitúcií

 Privatizácie časti bytového fondu – prevod do súkromných rúk

 Vzniku mestských/obecných bytových podnikov – previedol sa štátny bytový fond do 

správy týchto podnikov

 Ústupom štátu z pozície hlavného investora bytovej výstavby – koniec štátnej 

výstavby

 Zanikol štátny systém rôznych druhov a typov pôžičiek na bývanie

 Obec sa začala správať ako trhový subjekt

Typickým príkladom zmien bol proces tzv. gentrifikácie, kedy nastalo pomalé ale zato 

systematické odsúvanie rómskych rodín z lukratívnych lokalít zo stredu miest na ich okraj, 

prípadne do lokalít už predtým hojne obývaných Rómami. [5]

Kľúčový dosah na formovanie lokalít, v ktorých Rómovia bývajú, mala migrácia pred 

rokom 1989. I napriek mnohým opatreniam štátu (snaha o rozptyl Rómov, odchod do Čiech 

za prácou, likvidácia osád)  bola stále najväčšia kumulácia rómskej komunity na východe 

Slovenska. Kvôli politike socialistického režimu, keď všetci mali (museli mať) prácu, mali

Rómovia možnosť za ňou cestovať a to aj na pomerne veľké vzdialenosti. Pracujúcim 

Rómom boli v mnohých prípadoch prideľované podnikové byty, preto je možné sledovať 

výrazné zlepšenie ich bytovej situácie. Na druhej strane netreba opomenúť, že po roku 1989 

boli Rómovia primárne v dôsledku nižšieho vzdelania ako prví hromadne prepúšťaní zo 

zamestnania. V dôsledku straty práce sa ich finančná situácia značne zhoršila a to sa 

prejavovalo najmä v tom, že nemohli ďalej platiť nájomné. Preto nebolo ničím nezvyčajným, 

že sa začali navracať späť do osád, ktoré pred časom opustili. Úroveň bývania tejto komunity 

tak relatívne rýchlo klesla. V súčasnosti je migrácia za prácou v rómskom etniku takmer 

nulová. 

Na základe zákona o reštitúciách z roku 1991 bol pôvodným majiteľom (prípadne ich 

potomkom) vrátený majetok zabavený komunistickým režimom. Tieto nehnuteľnosti boli 

                                                
1 Uvedené vychádza z českého modelu, ktorý bol na základe podobnosti vývoja po roku 1989 v Českej 
a Slovenskej republike aplikovaný v práci na slovenské pomery. Bližšie pozri: Šímíková, I. (2004): Mechanismy 
sociálního vyčleňování romských komunit ...)

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1545



mnohokrát prinavrátené majiteľom aj s aktuálnymi nájomníkmi. Pôvodní, prípadne noví 

vlastníci budov si často nevedeli rady, čo majú robiť s neprispôsobivými a veľakrát aj 

neplatiacimi rómskymi rodinami, ktoré obývali zdevastované domy v centrách miest a obcí.

V prípade rekonštrukcie objektu boli majitelia budov povinní zabezpečiť rómskych rodinám 

náhradné ubytovanie. Eventualitou bolo uzatváranie nájomných zmlúv, avšak už na dobu 

určitú.

Podobné problémy ako reštitúcie priniesla pre rómske komunity aj privatizácia 

bytového fondu. Pravidlá privatizácie často vylučovali osoby s problémovými nájomnými 

vzťahmi a sociálne slabších. Rómovia do týchto skupín patrili, preto boli z privatizácie 

vylúčení. Nový systém bývania po roku 1989, ktorý sa orientoval predovšetkým na súkromné 

vlastníctvo, prestal riešiť otázky sociálneho bývania. Kritika sociálneho bývania vychádzala

z poznatkov, že takáto výstavba prispieva k vytváraniu get. Na Slovensku je typickým 

príkladom sídlisko Stará Tehelňa v Prešove, kde boli presťahovaní Rómovia zo stredu mesta.  

  Celkovo sú podmienky bývania Rómov v segregovaných a integrovaných lokalitách 

odlišné. Taktiež je možné sledovať regionálne odlišnosti na základe mestského alebo 

vidieckeho prostredia. Rómske lokality v mestskom prostredí majú zvyčajne lepší prístup 

k technickej infraštruktúre (voda, elektrina, kanalizácia, plyn), doprave, rôznym službám

(zdravotníctvo, školstvo, sociálna sféra). Problémy v oblasti bývania rómskych komunít sa 

dajú rozdeliť do dvoch hlavných kategórií. Prvá sa týka celkovej kvality bývania, tu sa do 

popredia dostáva hlavne všeobecne nízka kvalita bývania – starý bytový fond, preplnenosť 

bytov. Druhá kategória zahŕňa otázky inštitucionálnej povahy ako sú nájomné zmluvy 

a platby spojené s užívaním bytu. 

Nízka kvalita bývania: Rómske etnikum sa v mestách sústreďuje prevažne v nájomných 

domoch. Sú to zväčša byty nižšej kategórie, v zlom až havarijnom stave. Typické pre tieto 

byty sú zlé hygienické podmienky, nedostatočne vyhrievané byty, bez prístupu k teplej vode. 

Ukážkovým príkladom nízkej kvality bytov je sídlisko Luník IX., kde je problematická aj 

dodávka studenej vody, ktorá tečie len vo vymedzenom čase. Stará zástavba, obývaná 

Rómami býva zväčša aj v zlom technickom stave, vlastníci bytov ale odmietajú nutné opravy 

a to predovšetkým kvôli neplateniu nájomného zo strany nájomcov bytov. S analogickými 

problémami v oblasti infraštruktúrneho vybavenia obydlí sa stretávajú aj rómske rodiny žijúce 

na vidieku. Tam do popredia ešte výraznejšie vystupuje absencia nájomných domov/bytov vo 

vlastníctve obce. Preto je ťažšie zohnať primerané bývanie v obci ako v meste. Značná časť 

rómskeho etnika sa tak kumuluje v jednej časti obce, zväčša na jej okraji, existujú aj príklady 

ich usídlenia mimo obce. V obciach je aj horšia dostupnosť technickej infraštruktúry ako 
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v mestách. Nie je ničím nezvyčajným, že nielen v rómskych obydliach, ale aj v obydliach 

majority, chýba kanalizácia alebo verejný vodovod. 

Preplnenosť obydlí: V tomto prípade vo veľkom absentuje možnosť vytvoriť si tzv. intímny 

(vlastná posteľ, písací stôl, detská izba) a plne funkčný obytný priestor pre každého člena 

rómskej rodiny. Za primárnu príčinu  preplnenosti bytov/domov sa považuje spolužitie 

viacerých generácií, prípadne prichýlenie príbuzného, ktorý sa ocitol v núdzi. Na druhej 

strane je to aj neschopnosť (nemožnosť) mladých rodín zaobstarať vlastné bývanie. 

Z finančného hľadiska obývajú mnohopočetné rómske rodiny prevažne malometrážne byty 

nižších kategórií.   

Nájomné zmluvy: Nie je ničím nezvyčajným, že rómske rodiny často bývajú 

v bytoch/domoch bez platných nájomných zmlúv, prípadne majú zmluvu uzatvorenú len na 

dobu určitú. Niektoré rodiny bývajú v bytoch, ktoré im niekto (zvyčajne za úplatu) prenechal 

a tak v podstate nemajú žiadny právny nárok na byt. Práve vďaka nejasným a neistým 

nájomným zmluvám vzniká neistota bývania. Pri podpise nájomnej zmluvy na dobu určitú 

nemusia prenajímatelia zaistiť nájomcom po skončení platnosti zmluvy náhradné bývanie. Pri 

vzniku takýchto nájomných zmlúv je využívané nízke právne vedomie Rómov. 

Platenie nájmu: Ťažkosti s platením služieb spojených s užívaním bytov/domov sa zreteľne

začali prejavovať až po nežnej revolúcii. Dovtedy mali rómske rodiny zabezpečený 

pravidelný a viac-menej dostatočný prísun peňazí, ktorý pochádzal buď z povinného 

zamestnania alebo z časti zo sociálneho zabezpečenia (medzi najpopulárnejšie v tejto oblasti 

patrili tzv. invalidné dôchodky). Rómske rodiny, ktorých členovia v súčasnosti nemajú takmer 

žiadnu šancu zamestnať sa, žijú len zo sociálnych príspevkov, preto majú problémy platiť za 

bytové služby. Niektoré rodiny tak neplatia za nájom aj niekoľko rokov a tým pádom vzniká 

obrovská kumulácia dlhov. Na Slovensku niektoré mestá začali riešiť problémy s vymáhaním 

nedoplatkov na nájomnom vskutku nezvyčajne. Bytové domy, v ktorých bola sústredená 

rómska komunita predali (zvyčajne za symbolické ceny) súkromnému investorovi a to aj 

spolu s nájomcami. Investor sa zaviazal zaistiť rómskym rodinám nové bývanie a obnoviť 

(zrekonštruovať) byty, resp. celé budovy. Súkromný investor tak následne v susedných 

obciach skúpil rodinné domy a do nich vysťahoval rómskych nájomníkov 

novonadobudnutých nehnuteľností. K mestám, ktoré sa snažia takto zbaviť svojich občanov

patria Nové Zámky, Komárno a Púchov. Avšak okolité obce (a najmä ich obyvatelia) sa proti 

novým nájomníkom búria a odmietajú ich pustiť do obcí. Rastie tak odpor majority (často aj 

pôvodných rómskych komunít, ktoré tam už žijú) k nasťahovaným rómskym spoluobčanom, 
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ale rovnako vzniká nový typ „nevraživosti“ medzi obyvateľmi (samosprávou) miest 

a dotknutých obcí, kam boli „premiestnené“ rómske rodiny z centier miest.  

Po roku 1989 prebehol aj dôležitý proces novej diferenciácie na osi bohatstvo –

chudoba. [3]  Predstavoval ho náhly pokles reálnych príjmov spojených s liberalizáciou cien 

a prechodom k trhovej ekonomike. Práve v tomto období (roky 1990/1991) vzrástol počet 

obyvateľov ohrozených chudobou a medzi nich sa v prvom rade už vďaka spomínaným 

podmienkam (predovšetkým nízka vzdelanostná úroveň) dostali Rómovia. Stále zreteľnejšími 

sa stávali rozdiely medzi osobami a rodinami v najvyššej a najnižšej príjmovej oblasti.

Chudoba rómskeho etnika veľmi úzko súvisí so štyrmi základnými faktormi:

1. celková ekonomická situácia regiónu – jedná sa predovšetkým o mieru 

nezamestnanosti, dostupnosť pracovných príležitostí aj pre nekvalifikovaných 

zamestnancov;

2. veľkosť a koncentrácia rómskej populácie v osade – čím je viac obyvateľov osady, 

tým majú menšie možnosti sa zamestnať, zhoršuje sa bytová situácia, rastie počet osôb 

v obydliach;

3. vysoký podiel Rómov v celkovej štruktúre obyvateľov obce – vysoká koncentrácia 

rómskeho etnika v obci spôsobuje zlé vzťahy s majoritou, počet pracovných miest nie 

je dostatočný pre všetkých Rómov;

4. stupeň geografickej integrácie alebo segregácie rómskej osady – v prvom rade ide 

o vzdialenosť osady od materskej obce/mesta.

V jednotlivých oblastiach Slovenska sa miera chudoby viaže na stupeň etnickej 

integrácie/segregácie. Podmienky v osadách, kde žijú výlučne Rómovia, sú podstatne horšie 

ako podmienky v integrovanejších rómskych zoskupeniach. Najviac segregované 

a vzdialenosťou izolované osady sú zároveň ekonomicky i sociálne najzaostalejšie. O 

Rómoch, ktorí obývajú najzaostalejšie osady v chudobných regiónoch, možno povedať, že sú 

„dvojnásobne marginalizovaní“. Sú na tom horšie podľa ekonomických a sociálnych 

ukazovateľov. [2] V mnohých prípadoch je miera nezamestnanosti takmer 100%, zdravotný 

stav osôb je horší než v iných oblastiach, vzdelanostná úroveň je veľmi nízka.

Pre mnohých Rómov je typická aj tzv. etnická marginalizácia, ktorá sa prejavuje 

predovšetkým sústreďovaním tohto obyvateľstva v rôznych lokalitách s nízkym životným 

štandardom. Tieto lokality sú zväčša koncentrované v ekonomickom nevhodnom priestore, 
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ktorý núti obyvateľov k dávkam sociálnej pomoci. Zvyčajnou praxou je, že do relatívne 

izolovaných oblastí sa sťahujú rodiny s najnižšími príjmami a týmto sa vytvárajú podmienky 

pre vznik nevhodnej sociálnej bytovej situácie pre občanov s najnižšími príjmami. Ako 

výrazným problém sa javí predovšetkým situácia, že tieto lokality sa stávajú dlhodobým 

príjemcom stále väčšieho počtu prevažne rómskych „neplatičov“ a „neprispôsobivých“ 

občanov. 

Záver

Obdobie transformácie zasiahlo vo výraznej miere do života rómskeho obyvateľstva.

V 90. rokoch chýbala štátna stratégia pre oblasť bývania. Až neskôr sa zaviedli rôzne 

podporné opatrenia na zlepšenie podmienok bývania (napr. stavebné sporenie, prípadne 

hypotekárne pôžičky), avšak tieto mali minimálny vplyv na rómske komunity hlavne kvôli 

ich finančnej situácii. Medzi základné indikátory v oblasti zhoršených bytových podmienok 

rómskej minority patrí nízka kvalita bývania, chýbajúce nájomné bývanie, nelegálne bývanie, 

nevýhodné nájomné zmluvy. Prvotnými príčinami boli štrukturálne zmeny spoločnosti, vplyv 

reštitúcií a privatizácie bytového fondu, deficit sociálneho bývania a zhlukovanie Rómov do 

spoločných lokalít. Tým pádom sa začali výraznejšie prejavovať následky v oblasti bývania, 

akými sú neistota bývania, dlhy a v mnohých rómskych lokalitách aj zlý zdravotný stav 

obyvateľov.     
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Úvod a formulácia cieľa

Pri komplexnom speleologickom výskume jaskynných geosystémov je výhodné 

vnímať krajinu ako systém zložený zo súboru prvkov, medzi ktorými jestvujú vzájomné 

nenáhodné vzťahy v súlade s prácami [7,8,10,11]. Geoekologický výskum stavových veličín 

jaskynného geosystému je účelný najmä pre jeho praktickú ochranu. Napriek závažnosti 

problematiky, geoekologickému výskumu jaskynných geosystémov je v literatúre venovaná 

ojedinelá pozornosť [2,3]. Cieľom predkladaného príspevku je podať návrh spôsobu a 

postupu získavania jednotlivých geoekologických stavových veličín jaskynných geosystémov 

prostredníctvom komplexného terénneho speleologického výskumu na príklade Brestovskej 

jaskyne.

Materiál a metódy

Fluviokrasová Brestovská jaskyňa s výrazným erózne a korózne premodelovaným 

speleoreliéfom a s celkovou preskúmanou dĺžkou chodieb okolo 1890 m [4], sa nachádza 

neďaleko vyústenia Studeného potoka z Roháčov (Západné Tatry) do Podtatranskej brázdy. 

Jaskyňa patrí medzi najpozoruhodnejšie geomorfologické krasové lokality a je vytvorená 

v úzkom tektonicky silne porušenom páse karbonátových hornín, v dolomitoch a vápencoch 

guttensteinského typu, tesne pod horizontálnym litologickým rozhraním s nadložnými 

paleogénnymi brekciami borovského súvrstvia [13]. V Brestovskej jaskyni cez dolné 

poschodie preteká podzemný tok s výskytom vodných sifónov a prietočných jazier, ktoré sa 

vytvárajú v závislosti od výšky hladiny vody. Horné poschodie jaskyne (5 až 10 m nad 

súčasným riečiskom) tvoria pomerne úzke chodby s ojedinelou sintrovou výzdobou 

a s jemnými, aj vyše 2,7 m hlbokými, povodňovými podlahovými sedimentmi. Pozdĺžny 

profil jaskynných priestorov vypovedá o viacfázovom vývoji jaskyne v závislosti 

od mladopleistocénnych fáz zahlbovania doliny Studeného potoka kombinovaného 

s akumuláciou glacifluviálneho kužeľa na okraji Podtatranskej brázdy [4].  
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Pri geoekologickom výskume stavových veličín v jaskyni ako súčasti krasu, 

vychádzame na teoretickej úrovni z prác [7,8]. Krasovú krajinu vnímame ako špecifický 

prírodný geosystém, ktorý sa vlastnosťami reliéfu a cirkuláciou krasových vôd výrazne 

odlišuje od okolitej nekrasovej krajiny najmä citlivosťou na antropické vplyvy. Cieľom 

komplexného terénneho speleologického výskum jaskyne je získanie hodnôt geoekologických 

stavových veličín. Terénny zber údajov je vhodné uskutočnť podľa metodického postupu 

[11], založenom na integrálnom jednorázovom terénnom geoekologickom výskume 

a mapovaní vo veľkých mierkach na tesserách. Danú metódu však bolo potrebné upraviť

a prispôsobiť na náročné jaskynné prostredie [12]. V terénne s odlišnou morfológiou ako 

v povrchovej krajine, je zisťovanie geoekologických stavových veličín veľmi náročné 

vzhľadom na úplnú tmu, náročnú dostupnosť a extrémne stiesnené alebo naopak niekoľko 

kilometrov dlhé podzemné priestory. V speleologickom výskume preto uprednostňujeme 

zisťovanie najmä kvantitatívnych veličín vzhľadom na ich jednoznačnú výpovednú hodnotu. 

Merané geoekologické veličiny sme vzťahovali na základné priestorové jednotky jaskyne 

speleotopy, ktoré sme vyhraničili na základe metódy vedúceho faktora – speleoreliéfu, 

vzhľadom na jeho najjednoznačnejšiu pozorovateľnosť a pomernú nemennosť. 

Výsledky a diskusia 

V komplexnom terénnom speleologickom výskume, vychádzajúc z [3,7,11], sme 

stanovil spôsob zisťovania geoekologických stavových veličín jaskynného geosystému, 

pričom získaná priestorová databáza týchto údajov vystihuje priestorovú vertikálnu 

a horizontálnu štruktúru jaskyne podľa členenia [1,2]. Merané geoekologické stavové veličiny 

jaskyne [12] sme z hľadiska ich výpovednej hodnoty rozdelili do dvoch základných skupín 

(A,B) podľa [11], pričom ich hodnoty možno získať prostredníctvom komplexného terénneho 

speleologického výskumu nasledovným spôsobom:

A) Pomerne stále stavové veličiny sa vyznačujú dlhou, niekoľkoročnou periódou ich 

výraznejších zmien. Jednorázové zistenie týchto veličín terénnym výskumom podáva 

najkvalitnejšiu priestorovú informáciu, preto nich možno považovať za  hlavné činitele, podľa 

ktorých možno vytýčiť hranice speleotopov.  

A.1) Vlastnosti litosféry sme hodnotili na základe určenie typov a plochy hornín 

vymedzujúcich priestor speleotopu s udaním približného obsahu CaCO3 v hornine, 

vychádzajúc z [7] a plochy horniny v (%) vzhľadom na výraznú rôznorodosť speleoreliéfu. 

Hrúbka nadložia (m) sme zistili z rozdielu nadmorských výšok stropu speleotopu a povrchu 

nad jaskyňou v zvislom smere. 
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A.2) Tektonické parametre vyjadrujú mieru tektonického narušenia horniny puklinami. 

Pukliny vytvárajú priestor a cestu na sprostredkovanie cudzorodých látok do speleotopu, 

pričom ich potenciálna rýchlosť priamo úmerne závisí od hustoty puklín ústiacich do 

speleotopu.  Dĺžku puklín (m) v speleotope sme merali ich priemetom na vodorovnú rovinu 

dna speleotopu. Priemerná šírka puklín (m) predstavuje najčastejšiu hodnotu šírky pukliny 

meranú v najužšom a najširšom mieste. Sklon puklín (°), smer (azimut) sklonu puklín (°) a 

vrstevnatosť hornín v jaskyni boli namerané [13] prostredníctvom geologického kompasu. 

A.3) Morfometrické parametre speleoreliéfu vyjadrujú a vymedzujú celkový priestor 

speleotopu, ktorý je vnímaný ako styčná plocha s horninovým prostredím. Po určení a 

vyhraničení speleotopu v predbežnej mape jaskyne sme pristúpili k meraniu. Dĺžku, šírku a 

výšku (m) speleotopu sme merali v stredovej osy speleotopu v mieste najväčšieho 

a najmenšieho rozmeru. Ako pomôcky sme použili meracie pásmo, prípadne v niektorých 

prípadoch laserový diaľkomer. Sklon (°) podlahy speleotopu sme vzhľadom na výraznú 

členitosť (balvany, skalné prahy) merali sklonomerom v generálnom smere. 

A.4) Parametre chemogénnej  výplne predstavujú typ, dĺžku, hrúbku a šírku sintrov. Dané 

veličiny sme merali meracím pásmom, optickým diaľkomerom a plochy prostredníctvom 

vyrobenej optickej mriežky (0,2 x 0,2 m) na základe goniometrických funkcií.  Cieľom 

mapovania sintrovej výplne bolo zistiť jej najpresnejšie priestorové, typové a plošné 

rozloženie vzhľadom na veľmi vysokú krehkosť a zraniteľnosť pri prípadnom pôsobení 

záporných antropických vplyvov na jaskyňu. 

A.5) Parameter klastickej výplne predstavuje veľkosť reprezentatívnych zŕn jednotlivých 

klastrových tried sedimentárnej a gravitačnej výplne. Typy jaskynných sedimentov podľa 

veľkosti častíc (íl, silt, jemnozrnný a hrubozrnný piesok či štrk, kamene, balvany, kryhy) sme 

vyčlenili podľa [11]. Hĺbku až do 2,5 m a striedanie vrstiev sme zisťoval vŕtanými sondami 

svojpomocne vyrobeným teleskopickým vrtákom. Plochu sedimentov sme určovali meraním 

jej dĺžky a šírky (m) s následnou aproximáciou na pravidelné geometrické tvary.

B) Pomerne premenlivé stavové veličiny sa vyznačujú krátkou, spravidla dennou až ročnou 

periódou ich výraznejších zmien. Výpovednosť a opodstatnenosť jednorazovo nameraných 

premenlivých hodnôt rastie s predlžovaním časového radu ich merania. K súboru týchto 

hodnôt meraných v teréne môžeme zaradiť nasledovné veličiny: 

B.1) Parametre kvapalnej vodnej výplne patria k najvýznamnejším geoekologickým 

veličinám vzhľadom na ich kľúčový vplyv na jaskyňu. Autochtónne zrážkové vody a s nimi aj 

cudzorodé látky z povrchu sa infiltráciou dostávajú do jaskyne v závislosti od vlastností pôdy 

a tektonického rozrušenia nadložnej horniny. Alochtónne vody prenikajú do jaskyne cez 
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ponor i nivné glacifluviálne štrky a do jaskyne umožňujú prísun rôznorodého materiálu 

z povodia Studeného potoka. V terénnom výskume sme preto merali najväčšiu a najmenšiu 

hĺbku a šírka podzemného toku (m) formou krokovej sondáže. Plochu vodnej hladiny (m2)  

sme zistili jej približným pretvorením na geometrické útvary. Rýchlosť vodného toku 

v prúdnici (l/s) sme merali v miestach s najnižšou a najvyššou hodnotou v speleotope 

prostredníctvom plaváka, meracieho pásma a stopiek. Časovo a priestorovo je rýchlosť toku 

najviac premenlivá veličina, preto sme ju doplnili o hodnoty z hydrometrovania prietoku 

v troch miestach [5] s následnou približnou extrapoláciou údajov. Objem skvapu (l/s) závisí 

od meteorologickej situácii na povrchu a od miery tektonického narušenia nadložia. Objemu 

skvapu sme merali odmernou nádobou za čas 600 s priebežne počas jednotlivých dní 

terénneho výskumu. Plochu skvapu (m2) sme určili z geometrického tvaru plochy na podlahe, 

na ktorú dopadá voda v jednotlivých skvapových miestach (ks). 

B.2) Ľadovú výplň sme počas terénneho výskumu nezistili, avšak z geoekologického hľadiska 

je v zaľadnených jaskyniach potrebné merať najmä objem ľadovej výplne, smer i rýchlosť 

pohybu ľadu a dĺžku výskytu ľadu v roku.

B.3) Parameter plynného skupenstva vody – plochu skondenzovanej vody (m2) na jaskynných 

stenách sme približne vypočítali z nameranej dĺžky a šírky. Skondenzovaná voda vplýva na 

mikroklímu speleotopu, zvyšuje jeho vlhkosť a rýchlejšie vyrovnáva klimatické zmeny po 

návšteve jaskyne väčším počtom ľudí. Vzniká na miestach s vlhším a teplejším povrchom ako 

je okolitý vzduch. Pri rýchlej kondenzácií sa vytvára hmla, pri pomalej nastáva 

skvapalňovanie vodných pár na stenách jaskyne [7]. Relatívnu vlhkosť ovzdušia sme 

vzhľadom na nedostupnosť technického vybavenia prevzali z [14]. 

B.4) Parameter filtrácie vody do klastickej výplne (mm/hod) výrazne vplýva na schopnosť 

riečnych sedimentov prečisťovať chemicky znečistenú vodu a závisí najmä na zrnitosti 

klastickej výplne. Z navŕtaného typu a hrúbky vrstiev a príslušného koeficientu filtrácie sme 

váženým aritmetickým priemerom vypočítali výslednú rýchlosť filtrácie.

B.5) Minimálnu a maximálnu teplota vzduchu v speleotoch (°C) sme zistili podľa výsledkov 

chronologických meraní v troch bodoch jaskyne [14]. Najväčší nameraný rozdiel teploty 

počas dňa dosiahol 1,4°C vo vstupnom speleotope. Priestorovú a časovú rôznorodosť teploty 

je možné zistiť aj podľa [6] z meraní maximo-minimovými teplomermi reprezentatívne 

rozostavených v kľúčových speleotopoch, pričom cieľom merania je zistiť rozsah 

prechodného a stáleho klimatického pásma jaskyne. 

B.6) Rýchlosť prúdenia vzduchu v jaskyni (m/s) sprostredkúva výmenu vzduchu spolu aj 

s cudzorodými látkami medzi jaskyňou a vonkajším ovzduším. Sila prúdenia závisí najmä 
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od meteorologickej situácie na povrchu a morfometrie jaskyne (plocha priečneho rezu, dĺžka a 

sklon chodieb, orientácia vchodu jaskyne) a možno ho merať pomocou dymových trubičiek 

[7], tlaku vzduchu v zúženom profile chodby [6], alebo dráhy vodnej pary za daný čas. 

B.7) Biospeleologické parametre predstavujú počet prítomných jaskynných živočíšnych 

druhov, zvlášť endemitov, v pevnom (štrbiny, pukliny), vodnom, intersticiálnom (vodou 

nasiaknuté sedimenty) a vzdušnom prostredí s približnou početnosťou vyskytujúcich sa 

jedincov. Údaje sme zväčša prevzali z biospeleologického výskumu [9].

Záver 

Komplexný speleologický (geoekologický) výskum jaskýň je v súčasnosti potrebné 

upresniť najmä v spôsobe a postupoch získavania jednotlivých geoekologických stavových 

veličín jaskynných geosystémov. V práci sme podali náčrt možného postupu získavania 

daných geoekologických veličín v terénnom výskume, ktorý bol prakticky odskúšaný na 

príklade Brestovskej jaskyne. V ďalších terénnych výskumoch je nutné zamerať sa aj na 

ostatné typy jaskynných geosystémov z dôvodu kalibrácie a zjednotenia postupov pri spôsobe 

merania jednotlivých veličín v teréne. Praktické možnosti využitia výsledkov komplexného 

speleologického výskumu jaskynných geosystémov vidíme pri ochrane jaskýň a krasu pred 

antropickou a hospodárskou činnosťou na základe výpočtu geoekologickej stability jaskyne. 
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Úvod a formulácia cieľa

Priestorový fenomén jadro – periféria patrí v geografii ku klasickým a témam [1]. 

Polarizácia územia je jav všeobecný a komplexne podmienený. Preto ho možno vnímať 

z rôznych aspektov a identifikovať ho v rozličných priestorových mierkach. To je zrejme aj 

dôvod nejednotnosti a premenlivosti definícií a názorov týkajúcich sa pojmov 

periférnosť/marginalita.

Leimgruber uvádza štyri hlavné prístupy k hodnoteniu periférnosti – geometrický,  

ekologický, ekonomický a sociálny [2]. V rámci ekonomického prístupu k hodnoteniu 

periférnosti sa často ako kritérium využíva vybavenosť územia rôznymi druhmi 

infraštruktúry. O internetovom pripojení možno povedať, že ide o relatívne nový druh 

infraštruktúry, ktorého význam v posledných rokoch prudko narastal a tento trend stále 

pokračuje. Vzhľadom na krátku „históriu“ internetu na Slovensku je aj jeho frekvencia 

v literatúre zaoberajúcej sa periférnosťou blízka nule. Prudký nárast jeho dôležitosti si však 

vyžaduje rozvoj tohto smeru výskumu. Obzvlášť významný je širokopásmový prístup k 

internetu, ktorý má využitie v mnohých oblastiach života. Staršími (pomalšími) spôsobmi 

prístupu, ktoré nespĺňajú dnešné nároky sa nebudeme ďalej zaoberať. Bližšie sa definícii 

pojmu širokopásmový a rôznym technológiám pripojenia venuje vo svojej práci Rosina [3].  

Na základe dostupnej literatúry predpokladáme, že dostupnosť internetového 

pripojenia možno použiť ako kritérium na hodnotenie periférnosti územia. V prvom rade sa 

jedná o okruh publikácií zaoberajúcich sa fenoménom „rural-urban digital divide“. Týmto 

termínom sa označuje rozdiel medzi úrovňou rozvoja informačných a komunikačných 

technológií (IKT) v meste a na vidieku. Zavádzanie širokopásmových technológií nastáva 

spravidla po liberalizácii telekomunikačných služieb a riadi sa pravidlami voľného trhu. 

Rozširovanie internetovej infraštruktúry si vyžaduje vstupné investície, ktorých návratnosť vo 

vzdialených a riedko osídlených oblastiach je otázna. To spôsobuje hrozbu, že periférne 

vidiecke oblasti ostanú odrezané od výhod a možností digitálnej ekonomiky.  Pri písaní tohto 
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príspevku sme vychádzali aj z práce Havlíčka a Chromého, ktorí ako empirický dôkaz 

polarizácie územia uvádzajú spôsob, akým sa rozširovalo pokrytie územia ČR sieťou GSM. 

Najprv boli signálom pokryté husto osídlené a ekonomicky prosperujúce územia, postupne 

boli pokryté aj dopravné osi spájajúce centrá. K pokrývaniu najviac periférnych oblastí prišlo 

až nakoniec (resp. k nemu nemusí prísť vôbec) [1]. Rozširovanie internetovej infraštruktúry 

má potom, analogicky, tiež predpoklad indikovať jadrové a periférne územia.

Cieľom tohto príspevku je popísať spôsob hodnotenia (kvantifikácie) dostupnosti 

internetu. Získaný ukazovateľ potom využijeme na skúmanie priestorovej diferenciácie 

sledovaného javu a jeho korelácie s charakteristikami krajinnej sféry, ktoré sú už v literatúre 

využívané ako kritériá periférnosti územia. Tým chceme overiť predpoklad, že na hodnotenie 

periférnosti územia možno využiť aj mieru dostupnosti internetu.

Materiál a metódy

Územie, ktoré bude skúmané možno vymedziť hranicami SR. Ako nižšie priestorové 

jednotky vstupujúce do analýz použijeme dva súbory jednotiek odlišnej hierarchickej úrovne. 

2928 ZÚJ (základných územných jednotiek) a 49 KFMR (kvázi funkčných mestských 

regiónov – jednotiek vytvorených na základe hraníc súčasných okresov, ktoré sa približujú 

Bezákovmu systému FMR 91-A [4]). Každý zo súborov má svoje výhody i nevýhody. Pri 

ZÚJ je výhodou ich veľký počet a rozlišovacia úroveň, obmedzená je však šírka a aktuálnosť 

bázy dát na tejto úrovni (dáta z ostatného cenzu sú už pomerne zastarané). Pre charakteristiku 

KFMR možno využiť i údaje z obsiahlej databázy RegDat (keďže sú vytvorené z existujúcich 

okresov), kde je väčšina ukazovateľov dostupných i za rok 2006. 

Kľúčovým momentom pre komplexné hodnotenie dostupnosti internetového 

pripojenia na určitom území je systematický pohľad na dostupné dáta. Získavanie takýchto 

dát je mimoriadne náročná úloha. Pripojenie k internetu je totiž služba poskytovaná veľkým 

množstvom subjektov a zabezpečovaná rôznymi technológiami (káblové, bezdrôtové, 

mobilné). Každá z týchto skupín technológií pripojenia má odlišné priestorové charakteristiky

a tiež parametre ako rýchlosť, cena, objem dát, mobilita. Z týchto dôvodov neexistuje 

jednotný, konzistentný zdroj údajov, o ktorý by sme sa mohli pri práci oprieť. Preto je 

potrebné pristúpiť k problému s určitou mierou generalizácie. 

Z existujúcich technológií pripojenia sme vybrali osem najvýznamnejších. Následne 

bolo potrebné pre každú analyzovanú jednotku určiť, či sú na jej území tieto technológie 

dostupné. Zber dát prebiehal v prvom a druhom kvartáli 2008. Pri piatich z ôsmich 

technológií pripojenia (ADSL, ADSL2+, CaTV, FTTH, Wi-Fi) boli dostupné takéto dáta vo 
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forme zoznamu obcí, v ktorých je možné zriadiť pripojenie danou technológiou. Je zrejmé, že 

sa spravidla nejedná o dostupnosť v celom intraviláne obce. Keďže však podrobnejšie dáta 

neexistujú, bolo nutné od tejto skutočnosti abstrahovať. Pri týchto piatich technológiách teda 

analytický ukazovateľ cdt (koeficient dostupnosti technológie t) nadobúdal hodnotu 1 alebo 0 

(je/nie je dostupná). Pri zvyšných technológiách pripojenia (FLASH-OFDM, HSPA, WiMax)

boli na internetových stránkach ich poskytovateľov k dispozícii mapy pokrytia. Vďaka tomu

bolo možné v prostredí GIS vyjadriť podiel zastavanej plochy pokrytý danou technológiou, 

tento postup je znázornený na Obr. 1. Najskôr bola vektorová vrstva zastavaných plôch, ktorá 

je odvodená zo základnej mapy 1:50 000, priblížená realite odstránením rozlohou 

nadhodnotených útvarov (t.j. samostatne stojacich budov a „ulíc“). Potom sme vyjadrením 

podielu rozlohy zastavaných plôch v danej ZÚJ prekrytých príslušnou vrstvou pokrytia  

získali hodnoty analytického ukazovateľa cdt,  ktoré sa nachádzali v intervale <0; 1>.

Syntetizujúci ukazovateľ dostupnosti širokopásmového pripojenia pre ZÚJ sme 

konštruovali dvomi spôsobmi. Prvým bol jednoduchý aritmetický priemer ôsmich 

analytických ukazovateľov cdt, výsledná premenná DZJ nadobúdala hodnoty z intervalu 

<0; 1> (0 pre ZÚJ bez širokopásmového pripojenia, 1 pre ZÚJ s dostupnosťou všetkých 8 

technológií na 100% zastavaného územia). Druhým spôsobom bol vážený aritmetický priemer

hodnôt analytických ukazovateľov. Príslušné váhy boli vypočítané použitím vybraných 

parametrov danej technológie pripojenia (ako logaritmus pomeru ceny a maximálnej rýchlosti 

pripojenia pri priemernom mesačnom programe). Takto vypočítaný ukazovateľ DZV 

zohľadňoval nie len to, ktoré zo sledovaných technológií sú v danej ZÚJ dostupné, ale odrážal 

aj ich kvalitatívnu stránku.

Hodnoty syntetizujúcich ukazovateľov dostupnosti internetu pre KFMR boli potom 

vypočítané ako vážený aritmetický priemer hodnôt DZJ resp. DZV pre jednotlivé ZÚJ 

v danom KFMR. Ako váhy boli použité aktuálne počty obyvateľov ZÚJ. Tieto premenné 

označíme skratkami DKJ resp. DKV.

Získané ukazovatele dostupnosti internetu boli ďalej použité v dvoch korelačných 

analýzach (pre ZÚJ a pre KFMR), kde bol meraný charakter a tesnosť závislosti ich hodnôt 

od hodnôt ďalších premenných charakterizujúcich periférnosť územia. Súbor týchto 

premenných sme stanovili na základe dostupnej literatúry. Problematikou výberu mier 

indikujúcich periférnosť územia sa zaoberajú viacerí autori [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Zhodujú sa 

v názore, že do určitej miery je takýto výber subjektívnym rozhodnutím autora. Pri výbere 

ukazovateľov sme sa držali niekoľkých zásad. Preferovali sme použitie širšieho okruhu

ukazovateľov, čím sa zvýšila pravdepodobnosť odhalenia zaujímavých vzťahov (čo bolo 
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možné najmä v prípade analýzy KFMR). Tiež sme sa snažili vybrať ukazovatele zo všetkých 

aspektov hodnotenia periférnosti (uvedených v úvode tohto príspevku). Avšak dôraz bol 

kladený najmä na ekonomické a sociálne charakteristiky územia, ktoré formujú dopyt po IKT 

a preto u nich predpokladáme silné miery korelácie s dostupnosťou internetu. Pre KFMR sme 

nakoniec použili súbor 29 premenných a pre ZÚJ 10 premenných charakterizujúcich 

periférnosť územia. Analýzy prebiehali v prostredí štatistického softvéru SPSS. 

Výsledky a diskusia

Vytvorenie analytických a syntetizujúcich mier dostupnosti internetu nám umožnilo 

skúmať priestorovú diferenciáciu dostupnosti internetu a použitím korelačnej analýzy hľadať 

ovplyvňujúce faktory. Premietnutím týchto mier do mapy (Obr. 2) sme vymedzili triedy 

kontinua od území s najlepšou dostupnosťou až po územia s najhoršou dostupnosťou 

internetu. Medzi územia s najhoršou dostupnosťou širokopásmových služieb patrí súvislý pás 

v južnej časti SR, ktorý vybieha od Šiah cez oblasť Veľkého Krtíša pokračuje na Novohrad a 

Gemer až po Spiš. Druhou z hľadiska internetu výrazne nerozvinutou oblasťou je sever 

východného Slovenska. Tieto vymenované územia možno skutočne z väčšiny aspektov 

považovať za perifériu. Na opačnej strane kontinua ležia oblasti Slovenska, ktoré sú 

všeobecne chápané ako jadrové (región Bratislavy, veľké mestá na západnom Slovensku a ich 

zázemia, Považie, Žilinská kotlina, okolie Košíc). Súvis medzi všeobecne chápanou 

periférnosťou a periférnosťou z hľadiska dostupnosti internetu možno však na Obr. 2 badať aj 

v regionálnej mierke. Napr. v KFMR Lučenca či Rimavskej Soboty, ktoré sme už na 

celoštátnej úrovni identifikovali ako periférne územia, je zrejmý prechod v miere dostupnosti 

internetu od jadra územia až ku jeho okraju – periférii.

Potvrdil sa i predpoklad, že vytvorené miery dostupnosti internetu budú silne 

korelovať so sociálnymi a ekonomickými ukazovateľmi periférnosti územia. Silné závislosti 

sa ukázali najmä pri analýze KFMR. Pearsonov korelačný koeficient r = ±0,75-0,86 pri 

štatistickej významnosti α = 0,01 bol nameraný so 7 ukazovateľmi periférnosti (hustota 

obyvateľstva, priemerná mzda, ekonomický agregát na obyvateľa, vybavenosť tech.

infraštruktúrou, priemerný počet rokov obyvateľa strávených štúdiom (SCHOOL), 

vybavenosť domácností internetom podľa SODB 2001 a ukazovateľ SUMD_300 – suma 

vzdialeností z obce do najbližšej z 2, 3, 4... 300 najľudnatejších obcí SR. Ide o komplexne 

poňatý ukazovateľ geometricky chápanej periférnosti z práce Hurbánka [7]. Na Obr. 3a a 3b

sú zobrazené vybrané výsledky korelačnej analýzy. Celkovo 17 z 29 premenných 

charakterizujúcich periférnosť korelovalo s ukazovateľom DKV alebo DKJ pri r = ±0,55-
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0,86. Na bližšiu charakteristiku skúmaných premenných nie je priestor, uvádza sa však v práci 

Rosinu [3].

Obr. 1: Postup pri určení podielu zastavanej plochy obce pokrytej technológiou F-OFDM, HSPA alebo WiMax

Obr. 2: Dostupnosť internetu v základných územných jednotkách SR v roku 2008 

Obr. 3: a): Graf závislosti ukazovateľa dostupnosti internetu DKJ  a ukazovateľa geometrického aspektu 
periférnosti územia SUMD_300 a b) Graf  závislosti ukazovateľa dostupnosti internetu DKV a ukazovateľa 
sociálneho aspektu periférnosti územia SCHOOL
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Záver

V príspevku sme zhodnotili dostupnosť širokopásmového internetu na Slovensku, 

zmapovali jej priestorovú diferenciáciu a našli také charakteristiky periférnosti, ktoré sú silne 

korelované s kvantifikovanými charakteristikami dostupnosti širokopásmového internetu.

Tým sme naplnili ciele stanovené v úvode. 

Hlavný prínos práce vidíme v metodickej rovine v popísaní metódy kvantifikácie a vo 

vecnej rovine v poukázaní na silnú závislosť medzi dostupnosťou internetu a niektorými 

aspektmi periférnosti územia. Prínosom tejto práce je aj podanie aktuálneho syntetického 

geografického pohľadu na odvetvie ľudskej činnosti, ktorému sa na Slovensku venuje menej 

pozornosti, ako by jeho rastúci význam vyžadoval.
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Úvod a formulácia cieľa

Žaby (Anura) tvoria najväčšiu skupinu obojživelníkov. Dospelé jedince nemajú chvost, 

pretože počas premeny medzi larválnym a dospelým štádiom postupne zaniká. Larvy žiab, 

známe ako žubrienky, sa živia hlavne riasami, alebo inými rastlinami. Väčšina dospelých 

jedincov má zadné končatiny dlhšie a svalnatejšie ako predné, dobre prispôsobené na 

skákanie. Žaby žijú vo vlhkom prostredí, v blízkosti jazier a potokov, v ktorých sa 

rozmnožujú, ale existuje aj niekoľko druhov, žijúcich v suchých oblastiach. Najväčšia 

druhová rozmanitosť sa prejavuje v tropických oblastiach, hlavne v dažďových pralesoch [1].

Obojživelníky sú dobré indikačné druhy, sú vysoko zraniteľné zmenami životného 

prostredia. V roku 2008 bolo ohrozených 1905 druhov zo 6260 hodnotených druhov (30%) 

[2]. K hlavným faktorom ohrozenia patria: strata biotopov a ich fragmentácia, dlhé obdobia 

sucha, ktoré vysušujú plytké rybníky a sezónne mláky slúžiace na rozmnožovanie, znečistenie

- vajíčka žiab a aj dospelé jedince sú citlivé na chemické znečistenie, najmä na pesticídy,

ďalej zvýšené ultrafialové žiarenie, ktoré môže poškodzovať embryá živočíchov. V Ázií 

a Francúzku sú žaby ohrozované nadmerným lovom pre potreby gurmánov. Žaby tiež 

ohrozuje šírenie nových patogénov v dôsledku zmeny klímy a šírenie inváznych druhov [8].

Na území Slovenska žije v súčasnosti 18 druhov obojživelníkov, s toho 12 druhov sú 

žaby. Podľa kategorizácie IUCN tri z nich sú zaradené v kategórií ohrozených taxónov (EN), 

5 zraniteľných (VU) a 10 menej ohrozených taxónov (LR) [4].

Cieľom tejto práce je vyhodnotenie stavu vývoja populácie ropuchy bradavičnatej 

(Bufo bufo) v lokalite vodnej nádrže Striebornica, v priebehu posledných 20-tych rokov.

Vymedzenie a charakteristika územia a sledovaných druhov

Lokalita Striebornica je významným a jediným dlhodobo sledovaným liahniskom žiab 

v okrese Piešťany. Vodná nádrž sa nachádza východne od obce Moravany nad Váhom.

Vybudovaná je na potoku Striebornica, s rozlohou 5,96 ha. Potok Striebornica lemujú 
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pôvodné porasty jelše lepkavej (Alnus glutinosa) a viac druhov vŕb (Salix). Okolie potoka 

bývalo v minulosti zaplavované a väčšinou ho tvorili mokrade. V súčasnosti okolie nádrže 

tvorí navštevovaná rekreačná oblasť z pravej strany nádrže, s rozsiahlym parkoviskom pod 

nádržou a veľkoblokové polia oddelené od nádrže asfaltovou  komunikáciou na ľavej strane. 

Tieto polia obhospodaruje Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom. Vodná nádrž

Striebornica sa využíva ako chovný rybník, a v letných mesiacoch na rekreáciu. Poskytuje 

možnosti športového rybolovu s vysokou pravdepodobnosťou úlovkov pstruhov dúhových 

a kaprov [5]. Keďže ide o chovný rybník, nemá žiadny vyšší stupeň územnej ochrany prírody. 

Pritom potok Striebornica, ktorý ju napája tvorí regionálny biokoridor. A tak vodná nádrž

súčastne plní ekostabilizačnú funkciu v obklopujúcej poľnohospodárskej krajine [3].

Sledovaná bola populácia ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo), ktorej sa týkali 

záchranné prenosy počas jarnej migrácie. Vyskytujú sa tu aj ďalšie druhy: ropucha zelená 

(Bufo viridis), skokan hnedý (Rana temporaria), skokan štíhly (Rana dalmatina) a v blízkosti 

vodnej nádrže tiež rosnička zelená (Hyla arborea). Ropucha bradavičnatá je matne hnedá, 

alebo sivá, po bokoch tela má zlatistú čiaru alebo pásik zlatistých fliačikov, jej končatiny sú

krátke a na zadnej stupaji má rohovinový výbežok, ktorý uľahčuje zahrabávanie do zeme. 

Obdobie sucha trávi zahrabaná pod zemou. Samice znášajú vajíčka v šnúrach dlhých 5 – 10 m, 

počet vajíčok jednej samice sa pohybuje v rozmedzí 1200 až 6800, larvy sa vyvíjajú 2 až 3 

mesiace [1, 6]. Podobne ako ostatné obojživelníky ju charakterizujú jarné migrácie. 

Materiál a metódy

Práca vychádza zo zhodnotenia údajov, ktoré boli získané počas záchranných 

prenosov žiab v lokalite VN Striebornica v rokoch 1987 – 2008. Záchranné prenosy sú 

dlhodobo realizované z dôvodu vysokého úhynu jedincov na ľavobrežnej komunikácií. 

Prenosy najskôr realizovala Základná organizácia SZOPK Piešťany (neskôr SZOPK Zrnko 

Piešťany a O.z. Živá Planéta, ktorí mi aj poskytli údaje). Akcia prebiehala v spolupráci so 

Správou CHKO Malé Karpaty, od roku 2001 aj v spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty. 

Autor práce sa týchto prenosov pravidelne zúčastňoval, problémom údajov je, že na 

akciách a aj na evidencií údajov sa podieľalo viacero organizácií. K dispozícií sú presné údaje 

len v prípade rokov, ktoré evidovala ZO SZOPK Piešťany alebo Živá Planéta. Avšak aj 

z týchto neúplných údajov môžeme vyhodnotiť určité trendy vývoja populácie ropuchy 

bradavičnatej v danej lokalite, ktoré vyznievajú znepokojivo. Získané údaje z lokality 

Striebornica som porovnal s údajmi z lokality Železná studienka (Bratislava), ktoré mi 
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poskytla ZO SZOPK Miniopterus, Bratislava a snažil som sa zosumarizovať faktory, ktoré 

vplývajú na postupný pokles populácie ropuchy bradavičnatej v lokalite VN Striebornica.  

Výsledky a diskusia

Prostriedkom na ochranu migrujúcich žiab na lokalite je stavba zábran pred začiatkom 

ich ťahu. Ako zábrana sa používajú fólie, natiahnuté približne v dĺžke 500 metrov pozdĺž 

cesty. Metodiku inštalácie zábran podrobne popisuje [6]. Po postavení zábran nasleduje ranný 

a večerný zber a prenos žiab cez cestu. Pri práci pomáhajú dobrovoľníci najmä študenti 

piešťanského gymnázia, Strednej záhradníckej školy, členovia ZO SZOPK Piešťany, členovia 

občianskeho združenia Živá planéta a členovia Slovenského skautingu. Veľký počet 

zúčastnených dobrovoľníkov a organizácií sa podpísal pod fakt, že v niektorých rokoch 

nebola evidencia prenosov systematická. Počty zachránených žiab v lokalite Striebornica v

jednotlivých rokoch, za ktoré sa nám podarilo získať údaje, sú v obr. 1.
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Obr. 1: Počet prenesených žiab v lokalite VN Striebornica, Zdroj údajov: (Jakubec, 2008)

Z grafu o prenesených ropuchách bradavičnatých je vidieť výrazná klesajúca 

tendencia veľkosti populácie. V posledných rokoch sa počet zachránených žiab pohybuje 

v rozmedzí 1 – 3 tisíc, čo je zhruba tretina počtu zachránených žiab pri prvých prenosoch, 

ktoré začali pred 20 rokmi. Z toho počet usmrtených žiab je približne do 9 % z celkového 

počtu zaznamenaných žiab. Trend poklesu populácie ropuchy bradavičnatej na VN 

Striebornica bol porovnaný s trendom na lokalite Železná studienka v rokoch 1987 – 2000. 

Lokalita Železná studienka sa nachádza v Hornej Mlynskej doline a tiahne sa od 

prameňa potoka Vydrica až po Patrónku. Rybníky tu slúžia na chov rýb. Záchranné akcie na 

oboch lokalitách prebiehajú od roku 1987. Počet zachránených ropúch na Železnej studienke 
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sa do roku 2000 pohyboval v rozmedzí 6 – 10 tisíc [7], v neskorších rokoch 3 – 6 tisíc 

(LEHOTSKÁ, in verb.). V posledných rokoch tvorí počet usmrtených žiab na Železnej 

studienke približne 3 až 5 % z celkového počtu zaznamenaných žiab. Na rozdiel od VN 

Striebornica, i keď aj podľa tohto grafu populácia kolíše, jej veľkosť je relatívne stabilná 

a vyzerá to, že v tejto lokalite nie je populácia okrem cestnej premávky výrazne ohrozovaná 

inými faktormi.
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Obr. 2: Počet prenesených žiab v lokalite Železná studnička. Zdroj údajov: (Lehotská, 2001)

Pre úplnosť treba uviesť, že predpokladaná veľkosť populácie ropuchy bradavičnatej, 

ktorá využíva vodnú nádrž Striebornica ako liahnisko je väčšia ako sú zistené počty pri 

záchranných prenosoch, pretože predpokladáme, že menšie počty žiab môžu putovať aj 

z iných smerov, avšak najbližšia cesta z blízkych lesov je cez polia, ktoré ležia južne od VN 

Striebornica. Preto zistené počty pri prenosoch môžu pomerne dobre ukazovať zmeny 

populácie ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) v jednotlivých rokoch. 

Zhrnutím údajov publikovaných v literatúre [3, 6] a mojich vlastných pozorovaniach

môžeme zhrnúť faktory ohrozenia žiab v lokalite VN Striebornica nasledovne: 

1) Najviac negatívny vplyv má automobilová doprava. Riziková ľavobrežná komunikácia má 

dĺžku 500 metrov a jej šírka je 4 metre. Ropuche bradavičnatej trvá prekonanie cesty 

v priemere 16 minút [3].

2) VN obklopuje z veľkej časti poľnohospodárska orná pôda. Ropuchy ohrozujú hlavne jarné 

poľnohospodárske práce, medzi ne patrí: jarná orba, úprava poľa valcovaním. Pri jarnej 

orbe dochádza k vyorávaniu putujúcich jedincov. Valcovaním miznú z poľa veľké hrudy, 

ktoré sú pre žaby dôležité ako miesto úkrytu cez deň. V roku 2003 bolo zaznamenané 

väčšie množstvo uhynutých žiab uschnutím, ako vplyvom automobilovej dopravy [3].
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3) S poľnohospodárskou činnosťou na ornej pôde súvisí aj používanie pesticídov, ktorých 

zvyšky môžu byť zrážkami splachované až do vodnej nádrže. Keďže obojživelníky sú na 

chemické znečistenie veľmi citlivé, môže to negatívne vplývať na vývoj mladých žiab. 

Táto citlivosť je veľmi vysoká aj u znášok vajíčok, žubrienok aj dospelých jedincov. 

4) Vedľa nádrže leží chatová osada, a nad nádržou je nový hotel, a neďaleko sú rodinné 

domy. S postavením hotela sa zvýšilo množstvo rybárskych aktivít na VN Striebornica. 

Práve zvýšenie množstva vysádzaných rýb môže byť významným faktorom úbytku žiab. 

Ako uvádza [9], tak v prípade umelých zásahov do zoocenóz vodných nádrží a rybníkov, 

môžu intenzívne chovy rýb a vodnej hydiny zabezpečiť až vyhubenie miestnych populácií 

obojživelníkov, či už priamou predáciou dospelých jedincov, vajíčok a lariev, potravnou 

konkurenciou, alebo neúnosným znečisťovaním vodnej nádrže.

5) Ďalším negatívnym faktorom je vypúšťanie vodnej nádrže. Vodná nádrž je pravidelne 

vypúšťaná v dôsledku zimného výlovu rýb, čo môže znižovať potravné možnosti. 

6) Okrem sezónneho znečisťovania vody existuje aj problém trvalého znečistenia vodnej 

nádrže, keďže okolité domy nemajú vyriešený problém kanalizačného odpadu.

Záver

Cieľom príspevku bolo vyhodnotiť tendencie stavu populácie a príčiny pôsobiace na 

úbytok žiab v lokalite VN Striebornica pri Moravanoch nad Váhom. Pre lepšie 

vyhodnocovanie príčin by určite do budúcna pomohlo lepšie kompletizovanie údajov za 

prenosy počas jarného ťahu, aby sa neopakovala situácia, že údaje z niekoľkých rokov zmizli. 

Zistil som, že príčin je niekoľko a cesta vedúca okolo Striebornice, je len jedným z mnohých 

faktorov. Prenášanie žiab cez cestu znižuje množstvo zabitých žiab premávkou, ale nerieši 

úplne problém.  K tomuto záveru dochádzam aj pri porovnaní údajov s lokalitou na Železnej 

studienke, kde nastal odlišný vývoj populácie žiab. Už roky sa navrhuje ako jedno z riešení 

vybudovať pod cestou žabie podchody. Toto riešenie navrhovala už pri prvých prenosoch 

organizácia SZOPK. Tieto finančne náročné podchody by pomohli vyriešiť problém cestnej 

prekážky, úbytok žiab by toto opatrenie spomalilo, ale nezastavilo. Napriek tomu je úhyn na 

cestách najvýznamnejším faktorom – v prípade, ak by sa nerealizovali záchranné prenosy.

Pomohla by aj dohoda štátnej ochrany prírody s poľnohospodármi obhospodarujúcimi 

polia nad Striebornicou, s cieľom zabezpečiť čím menej zásahov. Podobná dohoda by určite 

pomohla aj s majiteľom VN ohľadne chovu rýb. 

Tiež je dôležité informovanie verejnosti o tomto probléme, keďže záchrana populácie 

žiab na VN Striebornica sa uskutoční tento rok už po 22. krát a pritom mnoho ľudí z okolia
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tento problém nevníma. Toto je podľa mňa dôležité, pretože pred pár rokmi vyrástol hneď pri 

vodnej nádrži nový hotel. Keďže ide o významnú rekreačnú oblasť, tak sa dá aj do budúcna 

predpokladať zvyšujúce sa množstvo návštevníkov. Takisto je dôležitá nielen osveta o tejto 

lokalite, ale celkovo o význame a ohrození obojživelníkov. Obojživelníky sú významné 

biodindikátory a práve ich úbytok a ohrozenie by malo byť pre nás varovaním.
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Úvod a formulácia cieľa

Fauna a flóra sveta je veľmi rozmanitá. Všetko sa vyvíja a podlieha vplyvu okolia. Na 

niektoré druhy však činnosť človeka zanecháva negatívne dôsledky. Či už to môže byť 

zmenšovaním populácie, alebo dokonca celkovým vymiznutím druhu. Keďže človek svoje 

pôsobenie neustále rozširuje aj na územia dosiaľ nedotknuté, treba sa zaujímať o životný 

cyklus biotopov, ktorý sa môže narušiť náhlym vstupom človeka do ich prirodzeného 

prostredia. V minulosti, najmä z nevedomosti, sa nepreukazovala veľká pozornosť na 

sledovanie rastlinných či živočíšnych druhov a ich reakcie na činnosť človeka. Takýmto 

spôsobom sa z nich už časť nezachovala, vyhynuli. Biotopy chránených druhov sa stali 

ohrozenými a bez ďalšej ochrany človekom by určite zanikli. Jedným zo spôsobov ochrany 

môže byť zakladanie chránených území na miestach výskytu vzácnych druhov rastlín či 

živočíchov. 

Jednou z lokalít, kde sa snažíme chrániť prírodné krásy je Prírodná rezervácia (PR)

Krivín. Všímali sme si jej geologické a geomorfologické zloženie, najvýznamnejšie druhy 

chránených rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú, ich viazanosť na prostredie.

Materiál a metódy

1.Vymedzenie územia

Prírodná rezervácia Krivín tvorí najjuhozápadnejší výbežok Chránenej krajinnej 

oblasti Štiavnické vrchy, na ľavom brehu rieky Hron v katastri obce Rybník. Je súčasťou 

Slovenskej brány (prielom Hrona v dĺžke asi 10 kilometrov od Hronského Beňadika po 

Tlmače). Za prírodnú rezerváciu bolo toto unikátne územie vyhlásené v roku 1993. Zaberá 

rozlohu 54,15 hektárov. Má podlhovastý tvar a tiahne sa zo severovýchodu na juhozápad. 

Najvyšší bod rezervácie je vrchol Veľkého Krivína s nadmorskou výškou 315,9 m n. m. 
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Samotný Krivín je tvorený dvomi dominantnými skalnatými výbežkami – Veľkým a Malým

Krivínom[1].

2. Metódy výskumu

Výskum územia sme začali na Správe chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy a na 

Obvodnom úrade životného prostredia v Leviciach. Získali sme údaje z rezervačnej knihy 

o najvýznamnejších druhoch rastlín a živočíchov, ktoré sa v Prírodnej rezervácií Krivín 

vyskytujú. Tieto a aj ich okolité prostredie sme už pomocou dostupnej literatúry 

charakterizovali z biogeografického hľadiska. Súčasťou práce bol i terénny výskum priamo na 

lokalite zameraný na dokumentáciu aktuálneho stavu rezervácie.

Výsledky a diskusia

Podľa geomrfologického členenia [2] zaraďujeme územie PR Krivín do oblasti 

Slovenského Stredohoria, do celku Štiavnické vrchy. Na nižšej hierarchickej úrovni je 

súčasťou podcelku Kozmálovské vŕšky a jeho časti Slovenská brána [3].

Sklon reliéfu je jedným z hlavných faktorov, ktorý viedol ku “konzervácii“ niektorých 

unikátnych rastlinných druhov. Skalné steny, miestami vysoké až 100 metrov, a prevažne 

orientované na juhozápad, sú vynikajúcim miestom pre výskyt xerotermných druhov rastlín. 

Východný okraj rezervácie pozvoľna stúpa do vyšších nadmorských výšok. Vyskytujú sa tu 

bázické sopečné horniny, na ktorých sa vyskytujú prevažne bazofilné druhy rastlín. 

Územie je unikátne aj z geologického hľadiska. PR je tvorená lávovými prúdmi 

amfibolicko- pyroxenických bazaltov Priesilského efuzívneho komplexu, ktorý leží v nadloží 

explozívnych produktov drastvickej formácie (ktorá je jednou z viacerých formácií 

v Štiavnických vrchoch – Baďanská formácia, Studenská formácia,...). Krivín ako taký je 

vlastne vypreparovaný lávový prúd, miestami široký 250 až 300 metrov. Pozdĺž rezervácie sa

tiahne vedľajší zlom Štiavnického stratovulkánu. Malú časť tvoria tiež miocénne sedimenty

tvoriace terasu Hrona. Formácia vznikla neogénnou vulkanickou činnosťou, ktorá prebiehala 

pred 16,5 – 11 miliónmi rokov. V tej dobe bola oblasť stredného Slovenska vulkanicky 

mimoriadne aktívna [1].

Prírodná rezervácia Krivín patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu xerotermnej 

flóry a fauny v Štiavnických vrchoch. Strmé skalné steny poskytujú vhodné podmienky pre 

rôzne druhy plazov. Zároveň poskytujú chránené miesta pre hniezda vtákov.
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Z najvýznamnejších vtáčích druhov bol v lokalite pozorovaný pár chráneného výra 

skalného (Bubo Bubo). Je to najväčšia európska sova s dĺžkou tela do 70 centimetrov 

a rozpätím krídel až 170 centimetrov. Hmotnosť dospelého jedinca dosahuje 2 až 2,5 

kilogramu. Farba sovy je hnedohrdzavá s tmavými škvrnami, na brušnej strane s výraznejšími, 

s typickými “ušami“. Okrem skalných biotopov obýva tiež staré zárasty a lesné komplexy.

Loví predovšetkým na voľných plochách v lesnatej krajine a to v nízkom lete alebo 

z pozorovateľne. Na lov má vhodné podmienky východne od rezervácie, kde sa nachádza 

rozdrobená sieť početných lúk. Podľa dostupných informácií možno konštatovať, že pár 

hniezdiaci v PR Krivín by mohol byť jedným z najjužnejšie hniezdiacich párov na území 

Slovenska. U nás je stálym vtákom, v Škandinávii prelieta do teplejších oblastí. Chránený je 

pre celkový úbytok a ohrozenosť v celoeurópskom meradle[4]. 

Ďalším vtáčím druhom na území PR je sokol myšiar (Falco tinnunculus). Je jeden 

z najmenších slovenských dravcov. Dĺžka tela je asi 33 centimetrov, rozpätie krídel približne 

75 centimetrov. Samičky sú spravidla väčšie ako samce. Zo všetkých našich dravcov sú asi

najčastejšie a najlepšie dokážu mávať krídlami na jednom mieste vo vzduchu. Často sedáva 

na stĺpoch, elektrickom vedení, stromoch v otvorenej krajine. Patrí medzi druy otvorenej 

krajiny, najmä nížinnej s poliami, lúkami a pasienkami, prerušovanými stromoradiami, 

skupinami stromov a poľnými hôrkami. Z poľnohospodárskeho hľadiska je veľmi užitočný, 

keďže sa živí malými škodnými hlodavcami[5]. V samotnej rezervácii hniezdi na skalných 

výklenkoch jeden pár. 

Xerotermné skalnaté stráne sú veľmi vhodným miestom pre výskyt plazov. Z jašteríc 

sú to jašterica zelená (Lacerta viridis) a jašterica obyčajná (Lacerta agilis), z hadov užovka

stromová (Elaphe longissima) a užovka hladká (Coronela austriaca).

Jašterica zelená je našou najväčšou jaštericou dosahujúcou dĺžku až 40 centimetrov. 

Chvost je spravidla dvojnásobne dlhší ako dĺžka trupu. Samce sú zvrchu zelené až zelenožlté 

s malými čiernymi bodkami. Hrdlo majú modré  bruško žltasté. Samice sú vždy väčšie ako 

samce. Sú zelenkasté až hnedé s tmavšími fľakmi. Bruško je belavé.

Jašterica obyčajná býva asi o polovicu menšia ako jašterica zelená. Dosahuje dĺžku asi 

20 centimetrov. Pozdĺž stredu chrbta sa tiahne pás, zreteľných desiatich radov šupín. Má 

zavalitejší tvar tela ako jašterica zelená, má kratšie nohy. Sfarbenie býva veľmi premenlivé.

V prírodnej rezervácii sa vyskytuje aj náš najväčší druh hada – užovka stromová

(Elaphe longissima). Niektoré exempláre dosahujú dĺžku až 150 centimetrov. Telo má štíhle 

a svalnaté. Brušné štítky sú na stranách ohnuté do výšky a utvárajú hranu, ktorá umožňuje 
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liezť užovkám stromovým aj po stromoch. Okrem Štiavnických vrchov sa hojne vyskytuje 

ešte aj v Malých Karpatoch a vo Vihorlate[6].

Medzi najvýznamnejšie chránené druhy v prírodnej rezervácii patria druhy bylinných 

spoločenstiev. Tu môžeme zaradiť prilbicu jedhojovú (Aconitum anthora) a prilbicu žltú 

(Aconitum vulparia). Sú to trvácne byliny, veľmi jedovaté a zákonom chránené. Prilbica 

jedhojová je asi jeden meter vysoká, má hľuzovito zhrubnuté korene. Korunovitý kalich je 

sfarbený do bledožlta a je trváci, semená majú tmavosivú farbu. Druh rastie na slnečných 

kamenitých svahoch, ktoré nachádza v prírodnej rezervácií v dostatočnej rozlohe. Nájsť ju 

môžeme taktiež v svetlom listnatom lese, lesostepi a v krovinách. Obom bylinám vyhovujú 

teplomilné a vápnomilné stanovištia. Prilbica žltá je  50 - 120 cm vysoká, s vetvenou byľou, 

dlaňovito delenými listami a žltými kvetmi. Prilbovitý  kvet je približne trikrát vyšší ako širší  

[7,8,9].

Ďalšou bylinou je mak bielokvetý (Papaver dubium subsp. austromoravicum) vysoký 

20 až 60 cm. Je to jednoročná bylina, s bielymi korunnými lupeňmi, často s fialovou škvrnou, 

tyčinky hnedofialové. Plodom je tobolka. Rastie v krovinách, na suchých stráňach, plytkých, 

kamenistých pôdach [10].

Z trvaliek sa vyskytujú vstavač purpurový (Orchis purpurea) a modruška pošvatá 

(Limodorum abortivus). Vstavač purpurový je vysoký 30 - 70 cm s hnedoružovým 

bodkovaním okvetím. Trojdielny pysk dlhý 15 - 20 mm má prostredný diel srdcovito 

vykrojený, uprostred so šidlovitým zúbkom. Obľubuje svetlé listnaté lesy nížin a pahorkatín. 

Modruška je zaujímavá nezelená trvalka s krátkymi a hrubými spletenými koreňmi. Stonka je 

modrosivá, šupinatá, dorastá do výšky 50 cm. Listy  sú obopínavé tesne pri stonke. Kvety sú 

pomerne veľké, ich pysk je ostroha smerujúca nahor. Rastie vo vápencových oblastiach nížin 

po podhorský stupeň, môžeme ju nájsť tiež na andezitoch, taktiež v svetlých lesoch a na 

krovinatých stráňach. U nás je patrí medzi veľmi ohrozené druhy [7,11].

Na výslnných svahoch rezervácie s vyskytuje sivozelená tráva vysoká 20 - 80 cm. 

Kavyľ Ivanov (Stipa joannis) je trváca rastlina, má kolienka stebiel ukryté v pošvách, listy sú 

tenké, úzke, na hrote bez chĺpkov. Metlina je jednostranná, plievky majú až 20 cm dlhé 

kučeravé chlpy [7,12].

Zastúpenie majú i kry a stromy. Drieň obyčajný (Cornus mas) vysoký 3 - 5m, ktorý má 

konáre v prvom roku plstnaté, neskôr najmä na jeseň, krvavočervené a lesklé. Čepele listov sú 

na vrchnej strane pritlačene chlpaté, na rube odstávajúco chlpaté. Majú 3 až 4 páry žiliek. 

Súkvetia sú vo vrcholíku. Koruny kvetov sú biele. Kôstkovice sú červené a jedlé. Vyskytuje 
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sa na plytkých pôdach. Vytvárajú rôzne rozsiahle krovité porasty [7,13]. V rezervácii sa 

konkrétne nachádza v oblasti medzi Malým a Veľkým Krivínom, kde tvorí nepriechodný 

porast.

Jaseň mannový (Fraxinus ornus) je vyšší ker alebo strom, ktorého konáriky sú na 

konci jemne páperisté. Pupene sú striebrosivé i hnedé, koncové púčiky sú väčšie ako bočné. 

Listy sú nepárno perovité, 3- až 4- jarmové. Súkvetie je metlina. Koruny kvetov sú biele. 

Plody sú krídlaté tmavohnedé nažky, ktorých krídlo je najširšie v hornej tretine. Je to druh 

teplých skalných oblastí. Patrí medzi chránené druhy [7].

Záver

Prírodná rezervácia Krivín je územie, ktoré  poskytuje vhodné podmienky pre život, 

rozvoj a zachovanie vzácnym druhom rastlín a živočíchov. Jedince sú len slabo poznačené 

činnosťou človeka a obohacujú miestnu fauna a flóru.  Z tohto hľadiska je nevyhnutné územie 

naďalej chrániť a obmedziť zásah človeka na minimum. V nutných prípadoch odčleniť časti 

pred turizmom, ak by to mohlo narušiť biotop, v ktorom tieto chránené spoločenstvá žijú. 

Treba zachovávať rastlinné a živočíšne rarity aj ďalším generáciám.

Niekdajšie pôsobenie človeka bolo obmedzené po vyhlásení územia za PR Krivín 

v roku 1993. Dovtedy bol vplyv ľudskej činnosti na lokalitu pomerne negatívny. Dôkazom 

tohto sú aj neestetické pozostatky starého amfiteátra pod vrchom Krivín. V rezervácií platí 

štvrtý stupeň ochrany, čo znamená, že dlhodobý pobyt je značne limitovaný. Krivín je však 

veľmi vhodným miestom pre jednodňové výlety. Náučná tabuľa, ktorá by v budúcnosti mohla 

vzniknúť, je preto výborný spôsob oboznamovanie laických návštevníkov o unikátoch 

nachádzajúcich sa na danom území a o potrebe ich ochrany.
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Využitie krajiny okolia Voderád (Trnavská pahorkatina) v minulosti. 

Svedectvo archeologických nálezov

Anna Smetanová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie 

a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; smetanovaa@fns.uniba.sk

Úvod

Aktívne zásahy človeka spojené s upokojovaním jeho životných potrieb vedú od 

nepamäti k premenám prírodnej krajiny. V súvislosti s poľnohospodárskou činnosťou človek 

vypaľuje pôvodné lesné spoločenstvá a premieňa ich na ornú pôdu. Tým sa menia podmienky 

pôsobenia rozličných geomorfologických procesov, dochádza k akcelerácii vodou 

podmienenej ronovej a veternej erózie a akumulácie pôdy, s rozvojom a zvyšovaním výkonu 

orbového náradia k intenzifikácii procesov orbových. Tieto vedú ku viacerým geometrickým 

zmenám reliéfu, vrátane znižovania povrchu. To sa najvýraznejšie prejavuje na sprašou 

pokrytých pahorkatinách Podunajskej nížiny, kde sa na relatívne veľkých plochách (pozri 

napr.[22]) objavuje materská hornina. Svetlá spraš sa dostáva na povrch po oderodovaní 

nadložných horizontov pôd, čo napríklad v prípade černozeme predstavuje zníženie povrchu 

o cca 50-60 cm. V súčasnosti prebieha vedecká diskusia na tému vzniku a vývoja týchto tzv. 

svetlých plôch, ako aj celej exomorfogenézy nížinných poľnohospodárskych oblastí. Vo 

všeobecnosti prevláda názor, že ronová erózia je dominujúcim procesom v celom historickom 

období, pričom vplyv ostatných procesov sa neuvažuje alebo je nevýznamný. Výnimku [27] 

tvorí obdobie cca od druhej polovice 20. str., prejavujúce sa intenzifikáciou 

poľnohospodárskej výroby, ktoré bolo u nás spojené aj s kolektivizáciou poľnohospodárstva. 

Citovaní autori hovoria o zmene vo formovaní reliéfu, a to smerom od ronových k prevahe 

orbových procesov. [25] identifikuje nárast pôsobenia oboch procesov, no je toho názoru, že 

„orbová erózia zohrávala hlavnú úlohu pri geometrických zmenách reliéfu plošného 

charakteru aj v predkolektivizačnom období“. Považuje ju „za rozhodujúci plošne pôsobiaci 

geomorfologický proces v oráčinovej pahorkatinnej i vrchovinnej krajine.“ (obe s.68). [24] 

uvádza, že totálny geomorfologický efekt orbových procesov v danom území závisí od dĺžky 

obrábania a frekvencie operácii orania. Prekladaná práca je súčasťou širšie koncipovaného 
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výskumu zaoberajúceho sa hodnotením totálneho geomorfologického efektu súboru ronových, 

eolických a orbových procesov od počiatkov poľnohospodárskeho využívania dodnes. 

Predstavuje predbežné výsledky analýzy histórie osídlenia a využitia nížinnej 

poľnohospodárskej krajiny študovaného územia (okolie obce Voderady) v minulosti 

a zhodnotenie využitia archeologických, historických a historicko-kartografických poznatkov 

v geomorfologickom výskume. 

Materiál a metódy

Geomorfologický výskum prebieha na území (96,6 ha) nachádzajúcom sa východne od 

obce Voderady, na Trnavskej pahorkatine. Tvorí ho svah medzi dvoma tektonicky nerovnako 

vyzdvihnutými kryhami, ktoré spája úvalinovitá depresia zvažujúca sa k potoku Ronava [23]. 

Hoci priemerný sklon študovaného územia (analýza digitálneho modelu reliéfu vytvoreného 

z topografických máp v mierke 1: 10 000) je 1,78° (max. 8,49°), je v porovnaní s okolitým 

územím exponovanou časťou reliéfu. Patrí do teplej klimatickej oblasti, pokrývajú ho 

černozem, čiernica a regozem kultizemné, pričom obrábaná je takmer celá rozloha územia 

(89%, prevažnú časť ostatnej plochy predstavuje zástavba poľnohospodárskeho dvora Jozefov 

Majer). Zmeny vo využití krajiny, najmä v najstaršom období treba chápať v širšom kontexte. 

Z tohto dôvodu pre potreby tejto práce budeme analyzovať aj katastrálne územie obcí 

Voderady, Pavlice, Slovenská Nová Ves, Čataj, Majcichov, Zeleneč a susedného Cífera –

Pácu (resp. jej časti Cífer - Pác).

Historická rekonštrukcia extrémnych udalostí a zmien využívania krajiny patrí 

k základným metodickým postupom pri štvordimenzionálnej (zahrňujúcej okrem priestor 

aj časové hľadisko) analýze vývoja reliéfu v zmysle [6]. Informácie získané štúdiom 

historickej literatúry, prameňov, archívnych záznamov, etnografických či archeologických 

prác tvoria nevyhnutný základ pre koreláciu eróznych (či akumulačných) udalostí 

identifikovaných v teréne. V našej práci sme sa zamerali hlavne na získanie a analýzu 

publikovaných i nepublikovaných archeologických prác, nálezových správ, historických štúdii 

a literatúry priamo či nepriamo pojednávajúcej o možnom dopade najstaršieho osídlenia na 

krajinu. 

Výsledky a diskusia

Prvé záznamy o osídlení blízkeho okolia sledovaného územia sú z nálezu [7], kde jeho 

autorka v intraviláne obce Voderady nachádza kostrový hrob zo staršej doby kamennej 
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porušený objektom mladohalštatského obydlia. Vplyv človeka v tomto období bol však 

z hľadiska dopadu na geomorfologické procesy zanedbateľný. Nárast osídlenia v neolite, ktoré 

je potvrdené zo všetkých okolitých obcí [10,11,14,16,17,18,20], a rozvoj poľnohospodárstva 

však viedli k prvej akcelerácii denudačno-akumulačných procesov [26]. [17] identifikujú na 

oboch brehoch potoka Ronava (kataster Slovenskej Novej Vsi a Zelenča) rozsiahlu sídliskovú 

aglomeráciu, ktorú v neolite a eneolite reprezentujú obydlia kultúry s mladšou lineárnou 

keramikou, želiezovskej skupiny a bádenskej kultúry. Zachovali sa tu dva neúplné pôdorysy 

kolových domov. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že pôda bola v tomto prvotnom období 

získavaná klčovaním a vypaľovaním lesa. Ako však dokázala rekonštrukcia klčovania za 

použitia primitívnych nástrojov [3], bola táto práca mimoriadne náročná a zdĺhavá. Preto 

predpokladáme preferenciu redšie zalesnených plôch. Vypálené pozemky boli obrábané 

primitívnymi motykami z parožia, dreva alebo kameňa, drevenými kopáčmi, tyčami 

a brázdami (haluze) ťahanými človekom [4] Nízka úrodnosť vypálených plôch už v druhom 

nasledujúcom roku pravdepodobne podmieňovala časté zmeny obrábaných plôch, ak nie 

presúvanie celých osád [3]. V eneolite sa začína využívať ťažná sila dobytka [9], primitívne 

orbové nástroje nahrádza drevené radlo [3]. Využívané (aj každoročne) boli pozemky 

v bezprostrednom okolí osád a až výkonnejšia orba umožnila obhospodarovanie väčších plôch 

s extenzívnym spôsobom hospodárenia [9]. Zväčšovaním rozlohy ornej pôdy sa zväčšuje aj 

plocha, na ktorej pôsobia ronové a eolické procesy. Tento vplyv však mohol byť len 

krátkodobý, keďže po úplnom vyčerpaní pôdy (v závislosti od typu pôdy, 3-5 rokov [19]) bola 

pôda prenechaná sukcesií. Skúmané územie je od tejto osady vzdialené len asi kilometer, 

preto môžeme uvažovať o jeho využívaní počas trvania osady (ktoré býva v neolite 30-50 

rokov - personálna komunikácia, Maruška Hajnalová).

Dobu bronzovú reprezentujú nálezy z Pavlíc a Majcichova, Veľkého Grobu a Zelenča 

[15, 16, 11]. Z doby halštatskej bolo zaznamenané osídlenie v dnešnej obci Voderady. 

V laténe pokračovalo osídlenie vo Veľkom Grobe, Cíferi-Páci i Majcichove [11, 10, 16].

Vzrastá výroba železa, orné náradie je vylepšené o železnú symetrickú radlicu a krojidlo, 

v dobe rímskej o kolieska spojené s oradlom kovovou hriadeľovou reťazou, čím vzniká 

predchodca pluhu [4]. Počas rímskeho obdobia je v bezprostrednej blízkosti skúmaného 

územia zaznamenané osídlenie [1] a v Cíferi – Páci [11] bola rímska vojenská stanica. 

Územie bolo v oblasti obranných bojov rímskej hranice, no zároveň aj veľkej kultúrnej 

výmeny. [12] uvádza, že na južnom Slovensku dochádza aj k rozsiahlemu odlesňovaniu 

v súvislosti s vývozom dreva do Ríma.
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Z obdobia sťahovania národov máme záznamy z Čataja a doklady o germánskom 

osídlení neďalekého Abrahámu [11,10]. Osídlenie Slovanmi je potvrdené v Cíferi – Páci [28], 

kde boli identifikované viaceré sídliská a 40 hrobov. Vo Veľkom Grobe bolo v 9. str. 

situovaná strážna stanica na dôležitej obchodnej ceste [11], Majcichov bol významným 

veľkomoravským hradiskom. Slovania obrábali pôdu pomocou motýk [19], rozličných typov 

symetrických i asymetrických radiel s krájadlami [2] a podľa niektorých autorov [5] aj 

pomocou dobytkom ťahaného pluhu so železnou asymetrickou radlicou a krájadlom 

schopným pomocou radlice a drevenej odvalovej dosky pôdu nielen kypriť ale ja rozhŕňať. 

Polia tvorili sieť nepravidelných pozemkov oddelených kríkmi, z ktorých najbližšie boli orané 

a vzdialenejšie ponechané ako pasienky alebo lesy. [8]. Hoci v rannom stredoveku (osídlenie 

v Majcichove a v Cíferi – Páci [11,8]) ešte dochádzalo k sťahovaniu dedín ([8], s.77), 

postupne sa dediny stabilizovali. Zaniknutá stredoveká osada z 11. až 13. stor. situovaná na 

brehu Ronavy (prvýkrát identifikovaná [17]), ktorá bola ešte nepravidelného pôdorysu. 

Tvorilo ju 31 objektov, pričom pri potoku sa nachádzali len budovy hospodárske (najmä 

sýpky, klenbové pece), zatiaľ čo obývané kolové polozemnice boli vyššie na severne 

orientovanom svahu. Naopak dnešná obec Voderady, ktorej názov možno z chronologického 

hľadiska zaradiť do 9. stor. [21] má skôr pravidelný pôdorys s presne vymedzenými 

hranicami, ulicami s plánovitým rozdelením plužín (obdĺžnikovitých – kvôli orbe pluhom 

[5]), na ktoré často nadväzovali usadlosti. Susedné dediny, podobne ako Voderady (prvá 

zmienka v roku 1243), sú tiež prvýkrát písomne dokladované približne od polovice 13. stor.

[19] uvádza, že v tomto období (11 – 13.stor.) dochádza aj k vyhraničeniu hraníc chotárov, vo 

väčšine prípadov stabilných až do 20. stor.  

Záver

Hoci priamo v území, kde prebieha geomorfologický výskum zameraný na hodnotenie 

efektu pôsobiacich denudačno-akumulačných procesov, neboli dosiaľ zaznamenané žiadne 

archeologické nálezy, analýza osídlenia širšieho okolia ukázala, že v tejto oblasti prebieha 

kontinuálne už od neolitu. Dokonca sú jednotlivé okolité obce v niektorých obdobiach 

významnými strediskami a vedú tadiaľ dôležité obchodné cesty. Predpokladáme, že hoci sme 

nenašli v literatúre indície, ktoré by nám napomohli rekonštruovať napr. rozlohu a rozsah polí 

obrábaných počas existencie neolitickej osady na brehu Ronavy, územie bolo vo viacerých 

obdobiach odlesnené a obrábané, a teda na nich mohli prebiehať akcelerované procesy. 

Otázkou ostáva v akom priestorovom a časovom merítku toto využívanie prebiehalo do 
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obdobia vyhraničenia chotárnych hraníc (t.j. od 5000 pr. n.l do 11 – 13.stor.), od ktorého 

predpokladáme intenzívnejšie využívanie územia.  Rekonštrukcia  využitia krajiny 

v najstarších i neskorších obdobiach bude predmetom ďalšieho výskumu.
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Výskum sociálnopatologických javov v geografii 

Linda Stasíková

Slovenská akadémia vied, Geografický ústav, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovensko;

geogstas@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Sociálnopatologické javy predstavujú výrazný spoločenský problém, ktorý znižuje 

kvalitu života tým viac, čím väčšou mierou sa na danom území vyskytuje. Ich klasifikáciou, 

charakteristikou i pokusmi o elimináciu sa zaoberá množstvo odborníkov z odborov 

psychológie, sociológie, kriminológie, práva ale aj geografie.

Cieľom tohto príspevku je zhrnúť pohľady a charakteristiky sociálnopatologických 

javov z rôznych odborných pohľadov a následne sa zamerať na chápanie v rámci geografie, 

kde uplatníme detailnejší záber. 

Sociálnopatologické javy ako objekt výskumu, základné pojmy

Ondrejkovič ako významný zástupca slovenskej sociológie zadefinoval vo svojej práci 

[10] sociálnu patológiu ako sociologickú disciplínu, ktorá sa zaoberá negatívnymi a 

škodlivými javmi v spoločnosti, t.j. jej predmetom je skúmať patologické javy v spoločnosti. 

Taktiež tvrdí, že sociálna patológia je súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, 

všeobecne nežiadúcich spoločenských javov. 

Ako spoločensky nebezpečné, negatívne sankcionované formy deviantného správania 

sa označuje sociálnu patológiu Bartlová [1], pričom pod sociálnou deviáciou rozumie nielen 

kriminálne správanie ale aj mnoho prípadov chovania, ktoré nie sú trestné. Rozlišuje niekoľko 

historických pohľadov na deviantné správanie, pričom ako súčasný označuje relativizujúci 

pohľad, súvisiaci s kultúrnych relativizmom (otázkam kultúry, chovania a ďalších sociálnych 

produktov sa dá porozumieť len vtedy, keď sú analyzované a chápané iba v súvislosti s tou 

spoločnosťou a kultúrou, ktorých atribúty predstavuje). 

Klasifikácia sociálnopatologických javov nie je jednotná. Pre ilustráciu uvádzame 

členenie sociálnopatologických javov podľa [10]: 

1. Chudoba 
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2. Agresia, agresivita, hostilita a násilie

3. Kriminalita

4. Prostitúcia

5. Drogové (nealkoholové) závislosti

6. Samovražednosť

7. Predsudky, xenofóbia a rasizmus

Viacerí autori rozlišujú napr. aj alkoholizmus ako samostatný sociálnopatologický jav, 

sporné je aj zaradenie homosexuality medzi ostatné sociálnopatologické javy. 

Sociálnopatologické javy a ich výskum v geografii

Najzávažnejším sociálnopatologickým javom súčasného Slovenska je kriminalita [9], 

ktorú skúma predovšetkým geografia kriminality. Je to subdisciplína zaoberajúca sa 

porozumením vzťahov medzi zločinom, priestorom a spoločnosťou prostredníctvom analýz 

páchateľov, obetí a dôsledkov zločinu [6]. Zaujímavé je, že aj v kriminalistike sa pojem 

kriminalita viaže na priestor - Ďurčo a kol. ju vo svojej Bezpečnostnoprávnej terminológii [3] 

definuje ako súhrn trestných činov spáchaných na určitom území za určité časové obdobie. 

Štúdie geografie kriminality majú svoje korene v polovici 19. storočia v Európe. 

V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa začala zameriavať na urbánne prostredie (Chicagska 

škola, predovšetkým C. Shaw a H. McKay). Veľký kvalitatívny skok urobila v 70-tych rokoch 

vďaka rozvoju národných a lokálnych výskumov zločinu. Na lokálnej úrovni sa zameriavali 

hlavne na lokalizáciu rizikových oblastí („neighbourhoods“) – najmenej bezpečnými 

oblasťami boli označené najchudobnejšie zoskupenia nehnuteľností v centre mesta a na 

perifériách. Na tejto úrovni výskumu sa vytvorili 4 hlavné hypotézy : 

1. „životný štýl vystavený riziku“ („lifestyle-exposure-to-risk“) – najdôležitejšími 

ukazovateľmi rizika sú 2 premenné životného štýlu – veľkosť domácnosti 

a voľnočasové aktivity 

2. „environmentálny dizajn“ môže prispieť k rozdielom v riziku zločinu vzhľadom 

na vplyv fyzických znakov prostredia (Newmanov Defensible space (1972), 

architektonický determinizmus)

3. „hypotéza rozbitých okien“ – iniciálne znaky neporiadku v danom území (ako 

rozbité okná, odpadky, grafiti) môžu byť dostačujúce pre začiatok úpadku územia

4. „páchateľovo využitie zeme“  - hypotéza v zmysle behaviorálnej geografie pracuje 

s páchateľovým vnímaním mesta (napr. prostredníctvom mentálnych máp) 
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V súčasnosti čelí geografia kriminality niekoľkým cieľom – rozšírenie výskumu aj do 

nemetropolitného územia, ale aj v globálnej mierke, skúmanie otázok zásahu vlády do nárastu 

miery zločinu, zaoberanie sa narastajúcim trendom prehnanej domovej ochrany nielen 

jednotlivcov, ale aj celých skupín obyvateľstva [6].

Na Slovensku sa výraznou mierou venuje problematike kriminality Michálek ([8], [9]). 

Pozornosť upriamuje v slovenskom prostredí na urbánnu kriminalitu, pretože v slovenských 

mestách sa koncentruje značná časť evidovanej trestnej činnosti [8]. Príčiny zvýšenej 

kriminality v mestách sú spôsobené mnohými faktormi, z tých najpodstatnejších spomeňme 

hustotu zaľudnenia, anonymitu, neustály pohyb (dochádzka do zamestnania, voľnočasové 

aktivity,...) veľkého počtu obyvateľstva. Vzťah medzi kriminalitou a urbanizáciou znázorňuje 

model podľa P.O.Wikstrőma [11]:

                                   Oslabená sociálna                                  Viac motivovaní
                                   kontrola                                                 páchatelia

Urbanizácia

                                   Zvýšené množstvo                                 Viac kriminálnych 
                                   príležitostí                                              udalostí

Obr. 1: Vzťah medzi urbanizáciou a kriminalitou [11], upravené podľa [8].

Okrem geografie kriminality sa zločinom ako jednou z výskumných tém zaoberá i 

sociálna geografia (napr. skúmanie miest strachu), feministická geografia (výskum sexuálneho 

násilia) atď. Tieto sa taktiež intenzívne zaoberajú aj otázkami ostatných 

sociálnopatologických javov. Využívajú sa často ako ukazovatele indikujúce napr. kvalitu 

života, chudobu a pod. 

Kriminalita je jediný sociálnopatologický jav, ktorý skúma vlastná geografická 

subdisciplína s niekoľko desaťročí trvajúcou tradíciou. V ére postmodernej geografie sa však 

vytvorili v poslednej dobe samostatné subdisciplíny aj pre ostatné sociálnopatologické javy. 

Ako príklad nám môže poslúžiť geografia prostitúcie, ktorá je už dobre a podrobne 

rozpracovaná v mnohých štátoch i na lokálnych úrovniach. Prostitúcia býva väčšinou 

definovaná ako poskytovanie sexuálnych služieb za poplatok [1]. Zastrešuje pracovníkov 

v sexuálnych službách všetkých tried, pohlaví a rás [2]. Býva často skúmaná v historických 

kontextoch (v Spojených štátoch amerických [4], v Austrálii [7],...). Príspevky v rámci 
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geografie prostitúcie by mali zahrňovať priestor, sociálnu kontrolu a sexualitu [5], pričom pod 

priestorom je ešte stále takmer výhradne chápané mesto. 

Aj keď ešte nemožno hovoriť napríklad o geografii alkoholizmu alebo geografii 

samovrážd, je pravdepodobné, že sa čoskoro vyprofilujú analogicky ako geografia prostitúcie.

Záver

Tak ako neexistuje jednotná klasifikácia sociálnopatologických javov, neexistuje ani 

jednotný prístup k ich štúdiu v rámci geografie. Tieto prístupy reflektujú vývoj geografie 

v čase a využívajú čoraz modernejšie a originálnejšie metódy výskumu. Výzvou je stále 

implementácia kvalitatívnych metód. Do centra záujmu sa dostali také formy 

sociálnopatologických javov, ktoré sa výrazne rozšírili do spoločnosti až posledné desaťročia, 

ako napr. organizovaný zločin alebo bezdomovectvo. 
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Využitie priestorových informácií pre syntetické hodnotenie prírodných hrozieb 

(hazardov) v Západných Karpatoch

Marián Šabo

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie 

a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; sabo@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

S rozvojom ľudskej spoločnosti narastá aj interakcia človeka s prírodným prostredím. 

Táto môže vyústiť do negatívnych prejavov, ktoré spätne ohrozujú záujmy človeka v prírode.

Hodnotenie prírodných hrozieb (hazardov) nám pomáha definovať územia so zvýšenou 

mierou rizika a následne eliminovať negatívne prejavy prírodných procesov. 

Pri hodnotení pracujeme s geografickými informáciami, zvyčajne v geografickom 

informačnom systéme (GIS). Pri hodnotenie území, ktoré prekračuje administratívne hranice 

jedného štátu sa môžeme stretnúť s problémom nekonzistentnosti podkladových materiálov

a databáz. Keďže dostupnosť a široké využívanie informácií je jedným zo znakov prosperity 

spoločnosti, objavujú sa pokusy o zjednotenie podkladových databáz. V Európskej únií je 

takýmto pokusom smernica, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie 

v Európskom spoločenstve (INSPIRE). Smernica predstavuje určitý rámec pravidiel 

a postupov, ktoré majú prispieť k efektívnemu zdieľaniu geopriestorových údajov medzi 

rôznymi skupinami užívateľov.

Cieľom tohto príspevku je poukázať na problém nejednotnosti priestorových 

informácií, ktoré sa využívajú na hodnotenie prírodných hazardov a ponúknuť možnosť ich 

zjednotenia v rámci pravidiel smernice INSPIRE, na príklade syntetického hodnotenia 

prírodných hrozieb (hazardov) v oblasti Západných Karpát. 

Materiál a metódy

Metodický postup syntetického hodnotenie prírodných hrozieb (hazardov) je 

aplikovaný pre územie Západných Karpát. Západné Karpaty v zmysle geomorfologického 

členenia patria do Alpsko-Himalájskej sústavy a podsústavy Karpaty. Zaberajú veľkú časť 

územia Slovenska a okrem toho, zasahujú aj na územie Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska. 
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Hodnotenie prírodných hrozieb v mierke 1: 500 000 si vyžaduje prácu s geografickými 

informáciami v prostredí GIS. Geografické informácie [1] sú také informácie, ktoré sú nielen 

polohovo lokalizované, ale zároveň boli pri ich získavaní a spracovaní použité geografické 

znalosti. Podľa Tremboša [1] majú geografické dáta vzťah k geografii, goedáta majú vzťah 

k zemskému telesu a priestorové dáta majú vzťah k ľubovoľnému miestu v priestore. 

Geografické informácie, s ktorými budeme pri hodnotení prírodných hrozieb pracovať 

obsahujú tri základné atribúty: čas, priestor a téma. Kvalitu geografických údajov možno 

hodnotiť na základe týchto kritérií: presnosť, rozlišovacia schopnosť, konzistentnosť 

a kompletnosť [2]. 

Geografický informačný systém predstavuje nástroj na spracovanie prvotných údajov 

a generovanie úplnej geografickej informácie, v tomto prípade je to definovanie území 

s potenciálom pre vznik prírodnej hrozby a rizika. Keď chápeme informačný proces ako 

proces zberu, prenosu a spracovania informácie a riadenie ako rozhodovací proces, tak 

geografické informačné systémy sú v tomto zmysle integrujúcou zložkou v systéme riadenia 

geografickej krajiny, pričom subsystém riadiaci predstavuje jednotlivé stratégie výskumu, 

využitia a ochrany krajiny a vlastný objekt riadenia je v najširšom slova zmysle geografická

sféra [2]. V prípade prírodných hrozieb môžeme subsystém riadiaci chápať ako metodický 

postup, ktorý použijeme na hodnotenie a objekt riadenia je študovaná oblasť, v našom prípade 

provincia Západné Karpaty.

V prípade hodnotenia hrozieb na území Západných Karpát, geografický informačný 

systém pracuje s priestorovými údajmi, ktoré sú nejednotné, lebo pochádzajú z viacerých 

zdrojov. Aj v rámci jedného štátu je v súčasnosti budované veľké množstvo odvetvových 

GIS-ov (napr. orgány verejnej a štátnej správy). Z hľadiska ich efektívneho využívania v praxi 

je vhodné utvárať a realizovať koncepciu integrálneho GIS-u o krajine, ktorý by formátovo, 

súradnicovo, ale aj systémovo zjednocoval základné existujúce analytické podklady a bol tak 

vhodnou bázou pre tvorbu aplikačných vrstiev [3]. V rámci Európskej Únie vznikla snaha o 

zlepšenie prístupu k informáciam, najmä k údajom o stave a ochrane životného prostredia. Jej 

výsledkom je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou 

sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve [4]. INSPIRE 

predstavuje určitý rámec pravidiel a postupov, ktoré majú prispieť k efektívnemu zdieľaniu 

geopriestorových dát medzi rôznymi skupinami užívateľov. Bude slúžiť ako miera 

koordinácie medzi užívateľmi a poskytovateľmi informácií, aby bolo možné kombinovať 

poznatky z rôznych odvetví a rôznych zdrojov, či už v rámci jedného štátu, alebo z viacerých 
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štátov. Smernica pomôže zvýšiť efektívnosť pri zbere a používaní informácií, zlepšiť 

dostupnosť a kvalitu informácií a optimalizovať existujúce priestorové dáta. Smernica má tri 

prílohy, ktoré hovoria o témach priestorových údajoch (tab. 1). V súčasnosti sú vypracované 

špecifikácie dát pre priestorové témy, ktoré sa nachádzajú v prílohe I. a pokračuje sa 

v špecifikácií dát pre prílohy II. A II [5].

Špecifikácia dát v jednotlivých prílohách bude slúžiť ako rámec pre definovanie 

priestorových údajov. Jednotlivé témy sa viac či menej dotýkajú problematiky prírodných 

hrozieb. 

Proces implementácie smernice do praxe je dlhodobý. V súčasnosti na Slovensku 

prebieha transpozičná fáza (do roku 2009), čo je vlastne preberací proces smernice INSPIRE 

do legislatívy SR. Od roku 2010 začína implementačná fáza (aplikácia smernice do praxe). 

Tab. 1: Témy priestorových údajov v smernici INSPIRE [ 4]

Príloha I.

Súradnicové referenčné systémy, Systémy súradnicovej siete, Geografické názvy, Správne 

jednotky, Dopravné siete, Hydrografia, Chránené územia

Príloha II.

Nadmorská výška, Identifikátory vlastníctva, Katastrálne územia, Pôdna pokrývka, Ortometria

Príloha III.

Štatistické jednotky, Budovy, Pôda, Geológia, Využitie územia, Ľudské zdravie 

a bezpečnosť, Vládne úrady a štruktúry kontroly životného prostredia, Výroba a priemyselné 

zariadenia, Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry, Rozmiestnenie obyvateľstva –

demografia, Spravované/obmedzené/regulované oblasti a jednotky podávajúce informácie, Zóny 

prírodného rizika, Atmosferické podmienky, Meteorologické geografické znaky, Oceánografické 

geografické znaky, Morské oblasti, Biogeografické oblasti, Habitaty a biotopy, Výskyt druhov

Výsledky a diskusia

Syntetické hodnotenie vyžaduje integrovaný prístup. Integrácia vo všeobecnosti 

znamená vnútorné prepojenie.  Integrovaný výskum krajiny pozostáva z rôznych typov 

prístupov. Prvý prístup predstavuje jednoduchú sumáciu výsledkov, čo v pravom slova zmysle 

nie je integrovaný výskum. Druhý prístup je založený na analýze vzťahov v geosystémoch. 

Krajina je už chápaná ako systém prvkov a vzťahov medzi nimi. Ďalší prístup je zameraný na 

analýzu „problematiky“ geosystémov. Krajina je chápaná nielen ako systém prvkov 

a vzťahov, ale aj v nej obsiahnutých a z jej stavu a dynamiky vyplývajúcich problémov. 
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Vrcholová koncepcia je založená na „resolutike“ geosystémov. Krajina je chápaná ako systém 

prvkov, vzťahov a u nich vyplývajúcich problémov i potenciálnych riešení [6]. Hodnotenie 

prírodných hrozieb predstavuje hodnotenie systému prvkov, vzťahov medzi nimi a aj z jej 

stavu a dynamiky vyplývajúcich problémov. Priestorové zhodnotenie prírodných hrozieb 

pomôže navrhnúť aj potenciálne riešenia. 

Pre syntetické hodnotenie prírodných hrozieb (hazardov) v oblasti Západných Karpát 

je potrebné geografické informácie zjednotiť do homogénnej databázy. Ako podklad bude

slúžiť, podobne ako v práci Minár a kol. [7], mapa homogénnych areálov v mierke 1: 

500 000. Homogénne areály vzniknú naložením mapy elementárnych geomorfologických 

jednotiek v mierke 1: 500 000 [1] a mapy morfologicko-morfometrických typov reliéfu [8].

Ďalším krokom v procese syntetického hodnotenia prírodných hazardov je dôležité 

stanoviť si súbor parciálnych prírodných hazardov, ktoré budú vstupovať do hodnotenia. 

V práci Minár a kol. [7] autori vybrali nasledovnú skupinu relevantných parciálnych hazardov 

pre územie Slovenska: seizmická hrozbu, hrozbu gravitačných deformácií, kolapsy v krase 

a banské závaly, snehové lavíny a povodňový hazard, veternú eróziu a vodnú eróziu. Tieto 

parciálne hrozby sú relevantné aj pre územie Západných a Karpát. 

Na hodnotenie parciálnych prírodných hrozieb boli vytvorené metodické postupy, 

predstavené v práci Minár, Tremboš [9]. Veľká väčšina databáz a mapových podkladov 

použitých pri hodnotení pre územie Slovenka bola publikovaná v Atlase krajiny SR [8]. 

Okolité krajiny využívajú na hodnotenie iné podklady a preto je potrebné zhodnotiť jednotlivé 

metodické postupy a zistiť, či sa v okolitých krajinách nachádzajú dostupné dátové zdroje. 

Kolektív autorov [7] predstavil vo svojej práci tri vybrané syntézy nižšej úrovne, 

konkrétne priestorovú diferenciáciu troch základných genetických typov hazardových 

geosystémov (podmienenú litologicky-štrukturálne, klimaticky a zmiešaný typ), celkovú 

hodnotu hazardu ako váženú sumu hodnôt parciálnych hazardov a pravdepodobnosti 

vytvorenia kumulatívneho efektu. 

Záver

Hodnotenie prírodných hrozieb (hazardov) pre územie Západných Karpát v mierke 

1: 500 000 nám umožňuje získať prehľad o prírodných procesoch s možnými negatívnymi 

dôsledkami pre ľudskú spoločnosť. Umožňuje nám definovať najviac problematické oblasti, 

kde je potrebné vykonať detailnejšie hodnotenie vo väčšej mierke a s použitím iného 

metodického postupu. 
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Pri takomto type hodnotenia územia sa potreba cezhraničnej spolupráce, v poskytovaní 

a dostupnosti údajov javí ako veľmi dôležitá a aktuálna. Dostupnosť údajov je však iba prvým 

krokom, druhým je potreba konzistentnosti databáz a podkladov. Smerinca INSPIRE sa snaží 

vytvoriť také podmienky, aby bolo možné spájať rôzne typy databáz a mapových podkladov 

do jednotného celku a ich šírenie a využívanie rôznymi typmi užívateľov. Implementácia 

smernice do praxe je dlhodobý proces, a preto je potrebné už teraz iniciatívy a závery 

smernice brať do úvahy a začať ich aplikovať nielen v hodnotení prírodných hazardov, ale 

i v iných typoch prác, ktoré pracujú s priestorovými údajmi. 
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Longitudinálna a transverzálna analýza plodnosti rómskych žien na Slovensku 

Branislav Šprocha

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie,

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika; branislav.sprocha@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa

Rómske obyvateľstvo si vďaka svojmu inoetnickému pôvodu, špecifickým, od 

majoritnej populácie odlišným, zvykom, tradíciám a najmä určitému stupňu izolácie

zachovalo množstvo rozdielov. Asi najčastejšie sa odborné i laické kruhy zaoberajú 

problematikou reprodukčného správania, pričom veľký záujem je predovšetkým o plodnosť 

rómskych žien a na ňu viažuce sa predikcie vývoja počtu Rómov vo vzťahu k majoritnej 

populácii. Žiaľ, na tomto mieste treba povedať, že na komplexné zhodnotenie demografickej 

reprodukcie rómskej populácie nám doposiaľ chýbajú aj tie najprimárnejšie informácie. 

Takáto nepriaznivá situácia z pohľadu kvality a dostupnosti údajov prispieva k vzniku 

rôznych poloprávd a skreslených odhadov. Snahou tohto príspevku je priniesť základné

a najmä aktuálne informácie z oblasti plodnosti rómskych žien na Slovensku a prispieť tak ku 

skvalitneniu súčasného poznania. 

Metodika práce

Riešenie komplexnej problematiky, akou je analýza plodnosti rómskych žien pri 

absencii vhodnej dátovej základne, si vyžiadalo použiť kombináciu niekoľkých zdrojov 

údajov v rôznych časových sekvenciách a na rozdielnej úrovni. Pri našich návštevách 

v rómskych osadách, pri štúdiu dostupných informačných zdrojov a tiež pri diskusiách 

s odborníkmi a terénnymi pracovníkmi sme si uvedomili dôležitú a doteraz prehliadanú 

skutočnosť. Rómske obyvateľstvo bolo v Československu vnímané ako celok, čo síce malo 

význam pri komparácií s celou populáciou, ale takýto pohľad na problém nemôže postihnúť 

rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými rómskymi komunitami. Vo všeobecnosti sa na 

základe intenzity sociálnych kontaktov s majoritnou populáciou rozlišujú tri typy rómskych 

lokalít: segregované, separované (prechodné) a integrované. Túto naznačenú líniu sme sa 

preto, dokiaľ to dátová základňa umožňovala, snažili dodržať.  
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Z hľadiska časového pohľadu v demografii sme využívali nielen klasický

transverzálny prístup, ktorý analyzuje vývoj v danom kalendárnom roku respektíve období, 

ale tiež sme sa pokúsili o longitudinálny prístup, ktorý sleduje vývoj procesu v rámci 

jednotlivých generácií, čím prispieva k poznaniu základných zmien procesu, pretože k nim 

dochádza práve medzi jednotlivými generáciami. 

Pri transverzálnom pohľade boli použité údaje z bežnej evidencie obyvateľstva za roky 

1992-2007. Analyzovaná bola plodnosť žien vo vybraných lokalitách, kde podiel rómskeho 

obyvateľstva podľa Sociografického mapovania rómskych komunít presahoval 95 %, a ktoré 

sú považované za segregované. Okrem toho sme za referenčnú skupinu zvolili výsledky 

našich terénnych zisťovaní v niektorých separovaných (prechodných) lokalitách na Spiši a tiež 

zistenia Garassyho (1999) z oblasti Rimavskej Soboty a Haviarovej (2000) z okolia Banskej 

Bystrice a Brezna. 

Pri longitudinálnej analýze plodnosti boli využité výsledky sčítaní 1970, 1980, 1991, 

2001 [1,2,5,6] a zisťovanie Rozvojového programu OSN (ďalej UNDP): Správa o životných 

podmienkach rómskych domácností na Slovensku [7]. Vhodnou úpravou týchto dát sme tak 

získali informácie nielen o rozdieloch v intenzite konečnej plodnosti medzi jednotlivými 

generáciami žien, ale tiež aj v závislosti od stupňa integrácie a výšky dosiahnutého vzdelania. 

Na záver musíme upozorniť, že ani jeden z použitých zdrojov neobsahuje celú rómsku 

populáciu, ale len tie osoby, ktoré sa otvorene hlásia k rómskej národnosti alebo ich okolitá 

populácia k nim na základe rôznych znakov priraďuje. Preto je potrebné so získanými 

výsledkami narábať obozretne, v kontexte ich pôvodu a kvality. 

Výsledky a diskusia

Demografické správanie Rómov na Slovensku sa dlhodobo vyznačovalo  vysokou 

intenzitou plodnosti a úmrtnosti pri súčasnom posune reprodukčných procesov do nižšieho 

veku. Ako sme však uviedli vyššie, rómske obyvateľstvo nie je možné vnímať ako 

homogénny celok. Z hľadiska intenzity plodnosti to jednoznačne dokazujú výsledky úhrnnej 

plodnosti žien vo vybraných segregovaných a separovaných lokalitách na Slovensku. Prvé tri 

súbory (Rimavská Sobota, Banská Bystrica a Brezno, Spiš) predstavujú rómske lokality, ktoré 

patria k separovaným (prechodným). Miera vzájomným kontaktov s majoritnou populáciou je 

tu vyššia ako u segregovaných lokalít, čo je jedným z dôležitých atribútov pre urýchlenie 

difúzneho šírenia zmien v reprodukčnom správaní. Úhrnná plodnosť sa v týchto lokalitách

pohybuje na hranici 2,5–3 deti na jednu ženu, čo v porovnaní s úhrnnou plodnosťou 
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v segregovaných lokalitách, kde priemerne na jednu ženu pripadá viac ako 5 detí, je 

signifikantný rozdiel. Diferencia, aj keď nie natoľko výrazná, je aj v časovaní prvého pôrodu. 

Kým u žien žijúcich vo vybraných separovaných (prechodných) lokalitách sa priemerný vek 

pri prvom dieťati pohyboval na hranici 20–21 rokov, v segregovaných lokalitách to bolo 

približne o rok až dva skôr. Tieto malé rozdiely sú pravdepodobne do veľkej miery 

ovplyvnené nielen vysokou normativitou materstva a rodičovstva v rómskych komunitách, ale 

tiež malou variabilitou vhodných a akceptovateľných alternatív k nemu u žien. 

Tab.1: Miery plodnosti a úhrnná plodnosť rómskych žien vo vybraných lokalitách Slovenska.

Vek
Rimavská 

Sobota 
(1990-1999)

Banská Bystrica 
a Brezno (1999)

Spiš 
(1999-2004)

Segregované 
rómske lokality 

(1992-2007)

Populácia 
Slovenska 

(2001-2007)
15-19 0,15 0,08 0,10 0,21 0,02
20-24 0,26 0,18 0,20 0,33 0,06
25-29 0,11 0,12 0,16 0,24 0,09
30-34 0,06 0,05 0,08 0,15 0,05
35-39 0,03 0,06 0,03 0,08 0,02
40-44 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00
45-49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úhrnná plodnosť 3,12 2,48 2,96 5,16 1,22
Zdroj: [3,4, vlastný výskum, interné údaje VDC]

Ako je zrejmé, segregované rómske lokality, kde obyvateľstvo žije bez aktívnych 

kontaktov s okolitou populáciou často priestorovo oddelene, sa dlhodobo vyznačuje odlišným 

typom demografického správania, ktoré má určité charakteristiky extenzívnej reprodukcie. Tá 

bola a je príznačná pre populácie, v ktorých ešte nezačala kvalitatívna premena v rámci 

procesu demografickej revolúcie. Preto môžeme vysloviť odvážny predpoklad, že 

v niektorých rómskych segregovaných lokalitách ešte stále nevidíme premenu reprodukcie 

a demografická revolúcia v nich ešte nebola naštartovaná alebo sa v transformačnom období 

zastavila. Svojím spôsobom sme tak zatiaľ len svedkami premeny úmrtnosti, ktorá výrazne 

klesla predovšetkým v dôsledku zlepšenia dojčenskej úmrtnosti. Výsledkom týchto 

disproporcií vo vývoji úmrtnosti a plodnosti sú pomerne výrazné populačné prírastky 

prirodzenou menou. Na základe toho môžeme predpokladať, že v tejto časti populácie ide 

o takzvaný japonsko-mexický typ demografickej revolúcie. Tá je prirodzeným vyústením 

kvalitatívno-kvantitatívnej premeny spoločnosti, ku ktorej smeruje, respektíve ju prekonala,

každá populácia, pričom rómska nie je výnimkou. Od majoritnej populácie sa tak odlišuje 

v časovaní tejto premeny a v jej intenzite. Celkový výsledok však bude rovnaký a prejaví sa 

stabilizáciou intenzity úmrtnosti a plodnosti na nízkych hodnotách. 
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Pravdepodobne ako prvá vstúpila do transformácie svojej reprodukcie rómska 

populácia, ktorej príslušníci žijú rozptýlene medzi ostatným obyvateľstvom, majú s ním 

vybudované intenzívne kontakty a častokrát ani nie sú vnímaní ako Rómovia. Analyzovať 

plodnosť týchto osôb je však takmer nemožné. Prognóza vypracovaná Výskumným 

demografickým centrom (ďalej VDC) predpokladá, že u tejto zložky sa úhrnná plodnosť 

pohybuje na úrovni 1,3 dieťaťa na ženu [8]. Z nášho pohľadu sa domnievame, že ide o nízky 

až veľmi nízky predpoklad, čo nižšie podporujú aj výsledky longitudinálnej analýzy plodnosti. 

Preto pre ženy žijúce integrovane v rámci majoritnej spoločnosti odhadujeme intenzitu 

plodnosti na úrovni 1,5–2 detí na ženu, pri priemernom veku pri prvom pôrode na úrovni 

približne 24 rokov.    

Hlavná príčina, prečo je intenzita plodnosti rómskych žien v segregovaných lokalitách 

výrazne vyššia, spočíva v rozdielnej úrovni plodnosti podľa poradia. Kým v súčasnosti sa na 

Slovensku rodí asi 80 % detí prvého a druhého poradia, v segregovaných lokalitách 

predstavujú deti tretieho a vyššieho poradia viac ako 60 %. Výsledkom toho je, že redukovaná 

miera plodnosti sa nad hladinou 0,5 dieťaťa na ženu udržuje až do piateho poradia, kým 

v celoslovenskom pohľade je vyššia len u prvých detí. 

Výraznú odlišnosť v reprodukčnom správaní môžeme tiež vidieť pri analýze plodnosti 

z pohľadu rodinného stavu. V segregovaných lokalitách sa dlhodobo rodí viac ako 50 % detí 

mimo manželstva. Redukovaná manželská plodnosť sa tak pohybuje na približne rovnakej 

úrovni, ako je tomu u plodnosti mimo manželstva. Ak však použijeme ešte kombináciu 

s poradím narodeného dieťaťa, zistíme zaujímavé skutočnosti. Kým pôrody prvého a druhého 

poradia sú vo väčšine prípadov mimo legalizovaný partnerský zväzok, u vyšších poradí už 

majú prevahu pôrody v manželstve. Pomerne vysoké hodnoty plodnosti u tretích a vyšších 

poradí však naznačujú, že nie všetky kohabitácie sa zmenia na oficiálne manželstvá. Tento 

stav je pravdepodobne výsledkom spolupôsobenia viacerých faktorov. Predovšetkým to je 

pretrvávajúca tradícia, ktorou komunita uznáva partnerov v jej očiach za manželov aj bez 

legislatívne podporeného sobáša. Okrem toho nesmieme zabúdať, že časť pôrodov sú pôrody 

mladých žien – dievčat, ktoré ešte sobáš nemôžu uzavrieť. 

Konečná plodnosť vypočítaná z výsledkov sčítaní 1970, 1980, 1991, 2001 a zisťovania 

UNDP predstavuje intenzitný ukazovateľ, ktorý na rozdiel od úhrnnej plodnosti vyjadruje 

skutočný priemerný počet detí, ktorý sa narodil jednej žene danej generácie počas jej 

reprodukčného obdobia. Na základe sčítaní 1970 a 1980 môžeme vidieť nástup poklesu

realizovanej plodnosti. V roku 1970 priemerný počet detí pripadajúci na jednu rómsku ženu 
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žijúcu v súčasnom manželstve vo veku ukončenej reprodukcie (45–54 rokov) predstavoval 

viac ako 6,5 dieťaťa. O desať rokov neskôr sa hodnota tohto ukazovateľa znížila na 6,2 

dieťaťa na ženu. Údaje zo sčítaní 1980-2001 poskytujú už informáciu o všetkých Rómkach 

bez ohľadu na rodinný stav a poradie manželstva. Ako je zrejmé z tabuľky č. 2, premena 

reprodukcie naďalej pokračuje. V roku 1980 pripadalo vo veku 45–54 rokov v priemere na 

jednu ženu viac ako 6 detí. Pri sčítaní 1991 to bolo už približne 5,5–5,9 dieťaťa a nakoniec na 

základe výsledkov z roku 2001 sa konečná plodnosť pohybuje na úrovni 4,3–4,8 dieťaťa na 

ženu. Ako je vidieť, najväčšie zmeny sa medzi rokmi 2001 a 1980 odohrali vo vyššom veku, 

najmä vo vekovej skupine 40-44 rokov. Vo všeobecnosti je tak zrejmé, že zmena reprodukcie 

sa odohráva ako vedomé obmedzovanie rodenia detí vyššieho poradia. 

Tab.2: Priemerný počet detí pripadajúcich na jednu rómsku ženu na Slovensku podľa výsledkov sčítaní 1970, 
1980, 1991 a 2001
Vek 1970* 1980 1991 2001
15-19 0,90 0,28 0,19 0,30
20-24 2,04 1,61 1,48 1,58
25-29 3,64 2,96 2,65 2,64
30-34 5,01 4,08 3,51 3,40
35-39 6,26 5,00 4,25 3,65
40-44 6,82 5,73 4,89 3,89
45-49 6,78 6,12 5,49 4,30
50-54 6,54 6,35 5,87 4,79

* Priemerný počet detí pripadajúcich na jednu vydatú ženu v súčasnom manželstve

Zdroj: [1,2,5,6]

Okrem toho výsledky sčítaní a najmä zisťovania UNDP poukazujú na výrazné rozdiely 

v konečnej plodnosti v závislosti od miesta trvalého bydliska, medzi ekonomicky aktívnymi 

a ostatnými ženami a najmä v závislosti od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a typu 

lokality. Vo všeobecnosti tak platí, že ekonomicky aktívne ženy a ženy žijúce v mestách majú 

výrazne nižšiu konečnú plodnosť. Rovnako negatívnu koreláciu sme objavili aj v závislosti od 

vzdelania a typu lokality, kde najnižšiu plodnosť mali ženy so stredoškolským vzdelaním (s

i bez maturity) a ženy žijúce integrovane medzi majoritnou spoločnosťou.  

Záver

Rómske obyvateľstvo na Slovensku z hľadiska reprodukcie predstavuje špecifickú 

a heterogénnu populáciu. Z pohľadu plodnosti existujú medzi jednotlivými typmi komunít

pomerne významné rozdiely, ktoré svedčia o postupnom a diferencovanom priebehu 
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demografickej revolúcie. Vo všeobecnosti platí, že v tomto procese kľúčovú úlohu zohráva 

predovšetkým miera a intenzita kontaktov s okolitou majoritnou populáciou.
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Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie  v prímestskej zóne Bratislavy

Martin Šveda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, 

ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;

sveda@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Prímestská oblasť veľkých slovenských miest patrí k priestorom, kde v súčasnej dobe 

dochádza azda k najväčším zmenám v priestorovej organizácii spoločnosti. Dominantným 

procesom, ktorý mení prímestskú oblasť je práve suburbanizácia, ktorá sa najväčšmi prejavuje 

prostredníctvom výstavby nových rezidenčných lokalít, ale jej prejav môžeme pozorovať aj v 

rozvoji obchodných služieb, skladových priestorov, infraštruktúry a pod.

Na suburbanizáciu existujú rôzne pohľady a prístupy k jej štúdiu. Môžeme rozlíšiť 3 

prístupy, ktoré identifikujú suburbanizáciu na základe: 1) zmien rozmiestnenia obyvateľstva 

medzi centrálnym mestom a jeho zázemím, 2) zmien v demografických a sociologických uka-

zovateľoch obyvateľstva prímestskej zóny  a 3) zmien v priestorovej štruktúre prímestskej 

oblasti (morfologický prístup).

Morfologický prístup, ktorý je témou tohto príspevku, dominuje predovšetkým v USA 

(napr. [1, 2]), kde suburbanizácia naberá odlišné formy a priestorový rozsah, než je tomu v 

Európe. Pre americké metropolitné oblasti je typická extrémna forma priestorového usporia-

dania novej výstavby vo veľkom množstve lokalít, umiestnených vo voľnej krajine, nazývaná 

sprawl [3]. Napriek odlišnosti európskeho a amerického prostredia môžu byť niektoré prístu-

py amerických geografov inšpiráciou aj pre štúdium suburbanizácie v našich (slovenských, 

stredoeurópskych) podmienkach.

Cieľom tohto príspevku je priblížiť morfologický prístup pri štúdiu suburbanizácie a v 

rámci neho  ponúknuť nástroj na detailný výskum foriem suburbanizácie na úrovni obcí. Ten-

to nástroj predstavujú štyri zvolené ukazovatele, ktorých schopnosť zachytiť rôznorodosť 

foriem priestorovej štruktúry je testovaná na vybranom území.  Objektom nášho záujmu sú 

dve vidiecke obce (Lozorno a Chorvátsky Grob)  a jedna mestská časť Bratislavy (Rusovce),  

v ktorých prebieha suburbanizácia v značnom rozsahu.
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Použité metódy

Obce suburbánnej zóny Bratislavy prechádzajú v súčasnosti výraznou premenou pod 

náporom novej výstavby. V priestorovej štruktúre obcí vzniká pestrá mozaika novej a pôvod-

nej zástavby, v ktorej sa striedajú rozličné priestorové prejavy od koncentrovanej výstavby v 

rámci pôvodnej obce až po rozptýlenú výstavbu mimo kompaktnej obce. Môžeme pritom 

predpokladať, že niektoré formy suburbánneho rozvoja budú v priestore efektívnejšie a trvalo 

udržateľnejšie než iné. Je potom nevyhnutné zachytiť rôzne priestorové formy suburbánnych 

lokalít pomocou jasne definovaných kritérií a vyčleniť rôzne typy týchto foriem.

Navrhované ukazovatele vychádzajú z prístupu hodnotenia vybraných charakteristík 

morfologickej štruktúry metropolitných oblastí [2], ktorý je typický hlavne pre severoameric-

ké prostredie. Pri tomto prístupe sa pri analýze suburbanizácie využíva viacero indikátorov, 

na základe ktorých sa skúma rozsah, resp. rôzne formy priestorovej štruktúry komerčnej či 

rezidenčnej suburbanizácie. Medzi spomínané indikátory hodnotenia suburbanizácie patria 

napr. hustota zaľudnenia, kompaktnosť či rozvoľnenosť rozmiestnenia ľudských aktivít, miera 

centrality, segregácia funkcií v metropolitnom priestore a pod. [1, 2]. Tieto postupy boli skon-

štruované pre podmienky amerických predmestí, ktoré sa vyznačujú extrémnou formou su-

burbanizácie, nazývanou aj ako „sprawl“. V podmienkach Strednej Európy však nenadobúda 

suburbanizácie také extrémne formy, a ani nemá také negatívne dopady ako v USA. Preto 

musia byť uvedené metódy upravené na „európske“ podmienky pri ktorých suburbanizácia 

prebieha v rámci existujúcich sídel, aj keď sa vyskytujú prípady budovania nových lokalít “na 

zelenej lúke”. Tabuľka 1 zachytáva použité konceptuálne a operačné definície ukazovateľov, 

charakterizujúcich priestorovú štruktúru suburbanizácie. Sú to ukazovateľ hustoty, kontinuity, 

koncentrácie a centrality. K použitým ukazovateľom je potrebné pripojiť niekoľko vysvetľu-

júcich poznámok:

• Rezidenčná jednotka: Základným objektom nášho výskumu je „rezidenčná jednotka“ –

teda rodinný dom, buď samostatne stojaci, alebo v radovej zástavbe, ktorého výstavba sa 

začala po roku 1995. Do výskumu neboli zahrnuté byty v bytových domoch, aj keď ich 

zaradenie by bolo vhodné pre dosiahnutie komplexnejšieho pohľadu na suburbanizáciu v 

študovaných lokalitách.  

• Územie schopné rozvoja (developable land): Pri výskume bolo potrebné vyčleniť úze-

mie, vzhľadom na ktoré budeme aplikovať jednotlivé ukazovatele. Ako najvhodnejšie sa 

nám ukázalo použitie územia vyčleneného v územnom pláne obce na obytnú výstavbu. 

Toto územie sme označili ako územie schopné rozvoja (ďalej ÚSR). Je potrebné však 

upozorniť, že v našom prostredí nemajú územné plány príliš veľkú stabilitu a často krát sa 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1597



ich podoba mení pod tlakom investorov, či záujmových skupín. Preto aj nami vyčlenené 

ÚSR treba brať v týchto súvislostiach. Napriek tomu ich použitie asi najlepšie odzrkadľu-

je rozsah využiteľného územia pre rodinné domy – jednotky nášho výskumu.

Tab. 1 Ukazovatele priestorovej štruktúry rezidenčnej suburbanizácie.

(zdroj: [2], upravené)

Ukazovateľ Matematické vyjadrenie ukazovateľa
Stručná charakteristika 

ukazovateľa

Hustota
HUST(i)u = T(i)u / Au =      T(i)m / Au

Počet novopostavených rezidenč-
ných jednotiek na km2 v rámci ÚSR 

obce.

Kontinuita KONT(i)u =           [D(i)m > X, potom =1, inak = 0] /M

Stupeň akým  je nová rezidenčná 
výstavba napojená na kompaktnú 

oblasť obce bez prerušenia.

Koncentrácia
KONCENT (i)u =     {[D(i)m – D(i)u]

2 / M}1/2 /     {D(i)m / M}

Určuje či je rozvoj rezidenčnej 
suburbanizácie lokalizovaný dis-
proporčne v niekoľkých miestach, 

alebo rozšírený rovnomerne 
v celom ÚSR obce.

Centralita CENTR(i)u = T(i)u {Au
1/2} /      F(k,m) T(i)m

Stupeň akým sú jednotky rezidenč-
nej výstavby lokalizované vzhľadom 

na centrum obce.

Vysvetlivky:
u Územie schopné rozvoja (ÚSR)
M Počet zón v ÚSR
m Zóna v rámci ÚSR
Au Rozloha ÚSR
Am Rozloha zóny v rámci ÚSR
T(i)u Počet jednotiek rezidenčnej suburbanizácie v ÚSR
T(i)m Počet jednotiek rezidenčnej suburbanizácie v zóne ÚSR
D(i)u Hustota rezidenčných jednotiek v celom ÚSR
D(i)m Hustota rezidenčných jednotiek v zóne ÚSR
X Parameter z intervalu (0, n), ktorého hodnotu stanovíme pri kalibrácii ukazovateľa. V našom prípade  

X = 0,0009, tzn. minimálne jedna rezidenčná jednotka na jeden hektár ÚSR.
k Centrum obce (obecný úrad, kostol, námestie a pod.)
F(k,m) Vzdialenosť medzi centrom obce k a ťažiskom zóny m

 Zóny: Aby sme mohli odhaliť charakter (pattern) priestorovej formy rezidenčnej su-

burbanizácie v nami vyčlenenom území (ÚSR), bolo potrebné toto územie rozdeliť na 

zóny, ktoré nám umožnili detailnejší pohľad do štruktúry novej zástavby. Veľkosť zó-

ny bola zvolená 100 x 100 metrov.
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 Pre všetky ukazovatele platí pravidlo, že čím je ich hodnota menšia, tým bude mať priestorová štruktúra 

rezidenčnej suburbanizácie skôr neusporiadaný a rozptýlený charakter. 





Obr. 1: Rozmiestnenie jednotiek rezidenčnej suburbanizácie v ÚSR obcí Lozorno, Chorvátsky Grob a Rusovce

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1599



Samotnej analýze priestorovej štruktúry predchádzal podrobný terénny výskum, kto-

rého cieľom bolo detailne zmapovať a zamerať jednotky rezidenčnej suburbanizácie (rodinné 

domy) v troch vybraných obciach. Pomocou technológie GPS bolo zameraných viac ako 1500 

jednotiek, ktoré boli následne priradené do ÚSR rozdeleného na pravidelnú štvorcovú sieť a 

spracované v prostredí GIS (ArcGIS 9.2). Výsledkom boli údaje pre jednotlivé zóny s husto-

tou novej zástavby, na základe ktorých sme vypočítali hodnoty ukazovateľov. 

Výsledky a diskusia

Výsledky výskumu reprezentuje obr. 1 a tabuľka 2, ktorá zobrazuje hodnoty ukazova-

teľov pre tri sledované obce (Lozorno, Chorvátsky Grob a Rusovce). Interpretáciu dosiahnu-

tých hodnôt ponúka tabuľka 3, ktorá vysvetľuje získané výsledky na základe porovnania hod-

nôt medzi jednotlivými obcami a na základe orientačnej škály získanej pri testovaní ukazova-

teľov v prostredí GIS.

Tab. 2 Výsledné hodnoty ukazovateľov priestorovej štruktúry za vybrané obce prímestskej zóny Bratislavy

Ukazovateľ
Hustota [km²] Kontinuita Koncentrácia Centralita

Obec

Lozorno
139,36 0,42 1,69 1,88

Rusovce
251,46 0,39 1,84 1,19

Chorvátsky 
Grob 298,23 0,34 2,08 0,49

Tab. 3 Interpretácia hodnôt ukazovateľov priestorovej štruktúry za vybrané obce prímestskej zóny Bratislavy

Ukazovateľ
Hustota Kontinuita Koncentrácia Centralita

Obec

Lozorno
Nižšia hustota 
novej zástavby

Vyššia kontinuita –
napojenosť na pô-

vodnú obec

Nízka koncentrácia –
väčšie priestorové 
rozptýlenie novej 

zástavby

Vysoká centralita -
výstavba v rámci širšie-

ho centra obce

Rusovce
Vyššia hustota 
novej zástavby

Nižšia kontinuita –
výstavby sa deje z 
časti oddelene od 

pôvodného intravi-
lánu obce

Vysoká koncentrácia 
novej výstavby v nie-
koľkých lokalitách

Stredná centralita –
časť výstavby v okolí 
širšieho centra obce, 
časť mimo pôvodnú 

obec.

Chorvátsky 
Grob

Vysoká hustota 
novej zástavby

Nízka kontinuita –
výstavba oddelene 

od pôvodného intra-
vilánu obce

Veľmi vysoká koncen-
trácia novej výstavby

Veľmi nízka centralita –
väčšina novej výstavby 

mimo pôvodnú obec
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Zatiaľ čo v Lozorne nová výstavba nenarušuje kompaktnosť obce a je rozmiestnená 

rovnomerne v rámci intravilánu, vypĺňajúc predovšetkým voľné parcely, v obci Chorvátsky 

Grob (lokalita Čierna Voda) sme svedkami priestorovo oddelenej výstavby s koncentrovanou 

zástavbou domov na relatívne malých parcelách. V mestskej časti Rusovce dochádza jednak k 

výstavbe rozsiahlej rezidenčnej zóny, tak aj k výstavbe individuálnych projektov v rámci pô-

vodnej obce.

Záver

Zámerom tohto príspevku bolo upriamiť pozornosť na morfologický prístup pri štúdiu 

suburbanizácie, ktorý v súčinnosti s ostatnými prístupmi (zmeny rozmiestnenia obyv. a socio-

demografický prístup) skúma priestorové zmeny v organizácii suburbánnej zóny. Napriek 

odlišnostiam amerického a európskeho suburbánneho rozvoja, môžeme niektoré z prístupov, 

určených pre metropolitné územia USA, aplikovať aj v slovenskom prostredí. Použité ukazo-

vatele hustoty, kontinuity, koncentrácie a centrality, vychádzajúce z prístupu hodnotenia vy-

braných charakteristík morfologickej štruktúry metropolitných oblastí USA [2], môžu slúžiť 

ako vhodný nástroj na zachytenie priestorovej štruktúry v dynamicky sa rozvíjajúcich subur-

bánnych lokalitách v okolí veľkých slovenských miest. Prostredníctvom tohto prístupu doká-

žeme prepojiť výskum suburbanizácie s konkrétnym priestorom a sledovať priame priestorové 

dopady suburbanizácie v mikromierke jednotlivých obcí. 
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Povodňová situácia v Európe v roku 2002

Mária Tarnovská
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Úvod a formulácia cieľa

Povodne, spolu so suchom, búrkami, tornádami, zemetraseniami a výbuchmi sopiek, 

spôsobujú výrazné škody na majetkoch, straty na ľudských životoch a rovnako aj ovplyvňujú  

celkový ráz krajinnej pokrývky. Povodne sa vyskytujú náhodne v čase a priestore, čo sťažuje 

možnosť ich dlhodobej predpovede. Katastrofické povodne podmieňuje vznik viacerých 

faktorov. Okrem orografických, geologických a geografických pomerov je to takmer vždy 

zvláštny vývoj počasia, zrážok a teplôt nad veľkým územím povodia. [1]

Každoročne sa vyskytuje niekoľko intenzitou odlišných typov povodní, menšieho 

alebo väčšieho rozsahu, v regionálnom a zriedkavejšie aj v globálnom meradle. Rok 2002 bol 

z hľadiska povodňového rozsahu výnimočný. Mnohé európske krajiny boli začiatkom augusta 

tohto roku zasiahnuté ničivými povodňami. Tie zanechali nevyčísliteľné škody na majetku, 

kultúrnom dedičstve, a čo je oveľa horšie aj na ľudských životoch. Vo viacerých krajinách šlo 

o tzv. storočnú vodu, ktorá sa v dlhodobom rade môže vyskytnúť raz sa sto rokov.

V tomto projekte som sa zamerala na vznik a vývoj povodňovej aktivity v auguste 

roku 2002 v niektorých európskych krajinách, ktoré tieto povodne najviac zastihli. 

Materiál a metódy

1. Charakteristika poveternostnej situácie

Povodne, ktoré postihli Európu v roku 2002 boli súčasťou širšieho atmosférického

systému, ktorý taktiež ovplyvnil aj Áziu – povodne postihli tiež južnú Čínu, Indiu, Kóreu 

a Filipíny. 

Nízky tlakový systém v spojení s vysokými teplotami bol príčinou intenzívnych 

dažďov. Podľa údajov Meteorologického ústavu Spojeného Kráľovstva boli 13. augusta 2002

nad strednou a južnou Európou bežné letné klimatické podmienky. Charakteristický vysoký 

tlak, pričom oblasti nízkeho tlaku sa formovali na severe. Teploty týchto nízkotlakových 
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systémov sú za normálnych podmienok nízke a systém nedokáže pojať veľa vody. Avšak, 

v toto leto s oslabeným vysokotlakovým systémom, prenikol systém nízkeho tlaku do nižších 

zemepisných šírok, v ktorom spôsobil veľké búrky. [2]

Počas prvej polovice Augusta 2002 boli v strednej Európe zaznamenané rekordné 

prívalové dažde nielen v množstve ale aj intenzite. Spôsobili okamžité vyliatia menších riek 

v pohorí Erz, v Českom lese a v oblasti Dolného Rakúska., nasledované vyliatím väčších riek 

napájaných týmito oblasťami.

Dva hlavné dažde padli 7. a 12. augusta a spôsobili povodne na územiach napájaných 

vodnými tokmi Labe a Dunaj, následne vedúcim k ich vyliatiu. Vznik uvedených dvoch 

hlavných dažďov vznikol v dôsledku štyroch hlavných meteorologických faktorov.

 Veľmi vlhký vzduch postupujúci z nižších do stredných troposferických 

vrstiev zo západnej stredomorskej oblasti v okolí Álp, ktorý sa pohyboval po 

povrchu Zeme.

 Frontálny zdvih a línia konvergencie, ktorá po značnú dobu zostávala takmer 

stacionárna (24 hodín).

 Orografické zdvihy.

 Depresie na horných tokoch riek v strednej Európe, ktoré spôsobili vo veľkej 

mierke dynamicky indukované hornotokové divergencie. [3]

2. Reálne prejavy povodňovej situácie

Nad európskymi krajinami sa vytvorili ťažké čierne mračná, z ktorých niekoľko dní 

intenzívne pršalo, v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Švajčiarsku i v niektorých ďalších 

krajinách.

2.1 Česká republika

Počas prvej polovice augusta 2002 sa na území Českej republiky vyskytli regionálne 

dažde, ktoré zasiahli prevažnú časť povodia Vltavy, ďalej povodie Dyje a ďalšie územia skôr 

v menšom rozsahu. Prvá vlna zrážok počas 6.-7. augusta zasiahla hlavne južné Čechy, menej 

západné Čechy a južnú Moravu. Najvyššie zrážkové úhrny za tieto dni boli namerané v južnej 

časti Šumavy a Novohradských horách a to 130-200 mm, avšak napríklad na stanici v Starej 

Hute 254 mm a na stanici v Pohorskej Vsi 277 mm. Druhá vlna zrážok 11.-13. 8. zasiahla 

podstatne väčšie územie ako predchádzajúca vlna. Na ostatnom území, mimo povodia Vltavy 

spadli výdatné zrážky na povodie hornej Dyje. Tieto zrážky boli mimoriadne a to jednak 

veľkosťou zasiahnutej plochy, a rovnako aj svojou intenzitou a trvaním. Lepšie povedané 
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kombináciu všetkých uvedených faktorov. Spomínané dve vlny zrážok vyvolali povodne, pri 

ktorých na mnohých tokoch boli dosiahnuté najväčšie kulminačné prietoky za celé 

pozorované obdobie. Prvá vlna spôsobila nasýtenie povodia vodných tokov, v dôsledku čoho 

nebolo dostatočne možné zachytiť nové zrážkové prívaly, čo vyvolalo na najviac postihnutých 

územiach odtok katastrofálneho objemu. [4] 

V dôsledku dvíhajúcej sa hladiny boli zaplavené ulice viacerých českých miest a obcí. 

Niektoré mestá, ako napríklad Český Krumlov dokonca odrezala od sveta. Azda 

najvýznamnejšie škody spôsobila povodeň v hlavnom meste, v Prahe. Tam ohrozila a  

poškodila mnohé historické budovy, napríklad budovu Národného divadla, Národnej galérie.

2.2 Nemecko a Rakúsko

Podobná situácia ako v Čechách bola aj v Rakúsku a Nemecku. V auguste 2002, 

v dvoch vlnách (6.-9. august a 11.-15. august) spadlo obrovské množstvo zrážok. Situácia sa 

začala vyostrovať 11. augusta. Nasledujúci deň sa preliali prvé priehrady v Sasku. 17. augusta 

dosiahol vodný stav Labe v Drážďanoch maximálnu hodnotu 9,40m, normálna výška hladiny 

sú len 2 metre. Hladina rieky stúpala závratným tempom 20 cm za hodinu. V Nemecku bola 

povodňová situácia dramatická predovšetkým v Sasku, Bavorsku a Durínsku, ktoré sa 

premenili na veľké jazerá. [5]

Čo sa rakúskych krajín týka najhoršie boli postihnuté regióny Horné a Dolné Rakúsko.

Z oblasti Stredozemného mora postupoval vlhký vzduch smerom na severný okraj Álp. 

Priniesol silnú oblačnosť v podobe dažďa v Salzburgu a ostatných častiach Rakúska. Denné 

zrážky predstavovali 100-160 mm, v niektorých oblastiach ešte aj viac. Množstvo zrážok 

intenzity od 5 do 10 mm za hodinu, v kombinácii so silne nasýtenými pôdami viedlo 

k zriedkavým povodniam. [6]

2.3 Slovensko

Hladiny riek stúpli takmer na všetkých európskych riekach. Napríklad na Slovensku 

Dunaj ohrozoval hlavné mesto, zaplavil niekoľko mestských častí, ohrozoval historické 

centrum hlavného mesta. 16. augusta dosiahol prietok Dunaja svoje maximum, ktoré 

hydrológovia označili ako stotridsaťročnú vodu, prietok dosiahol 11 tisíc metrov kubických za 

sekundu. Rovnako ako druhá najdlhšia slovenská rieka Hron spôsobovala nemalé problémy, 

vylial sa na niekoľkých miestach a tým ohrozil nielen majetok, ale aj životy. Podobná situácia 

sa opakovala na mnohých slovenských riekach. 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1604



Výsledky a diskusia

Hlavnou príčinou záplav v roku 2002 takéhoto rozsahu nebola ani tak intenzita 

dažďov. Dôvodom však bolo opakovanie silných dažďov, ktoré sa opakovali v dvoch vlnách, 

prvá 6.-9. augusta a druhá 11.-15. augusta. Katastrofálny bol príchod druhej dažďovej vlny. 

Pôda, ktorá bola presýtená vodou z prvej etapy už nedokázala pojať kvantom vody z druhej 

vlny, ktorá bola intenzitou väčšia ako prvá vlna. Došlo k rekordnému prietoku a výške 

vodných hladín, ktorý sa označuje ako storočná voda. 

Povodne začiatkom augusta nepostili len Česko, Rakúsko, Nemecko a Slovenskú 

republiku, ale aj ďalšie európske krajiny, napríklad aj Maďarsko, kde Dunaj a Tisa spôsobili 

taktiež nemalé problémy, potom Rumunsko, Rusko, Francúzsko, Taliansko. Avšak vo vyššie 

spomenutých krajinách spôsobili najväčšie škody. Táto povodňová situácia spojila Európske 

krajiny v hľadaní riešenia čo najúčinnejších protipovodňových opatrení. Integrovaný prístup k 

manažmentu povodí je veľmi dôležitým krokom aj vo vzťahu k povodniam, predstavuje 

lepšie využitie protipovodňových účinkov prírodných krajinných prvkov a zvýšenie 

akumulačnej schopnosti krajiny. Je nevyhnutné, aby na jeho realizácii participovali nielen 

všetky rezorty, štátna i verejná správa, ale aj každý občan. [7]

Záver

Príroda nie je úplne uchopiteľná a pochopiteľná. To, čo poznávame a vysvetľujeme 

sú len jej prejavy – prirodzenosť. Prirodzenosť je výsledkom reakcie na zmenené okolnosti, 

príroda je súhrnom všetkých prirodzeností. Preto je ovládnutie prírody nezmyslom. Už

Horácius hovoril: „Príroda, aj keď ju vyženieš palicou, predsa sa vráti.“ Prírodnosťou rieky je 

tečúca voda, dynamika prietokov, priestor, ktorý zahŕňa aj záplavy, ktoré sú jedným z jej 

prejavov. [8]

Povodeň má nepravidelný rytmus výskytu, inak by sa nazývala prílivom. Ani 

priestor, v ktorom sa vyskytuje nebýva opakovane ten istý. Obe charakteristiky majú len 

pravdepodobnostný charakter. Povodniam sa teda nedá vyhnúť a ani im iným, človekom 

dostupným, spôsobom zastaviť. A hoci existujú prístroje a programy, ktoré dokážu s istou 

presnosťou varovať pred záplavami v predstihu, no pri intenzite dažďov v auguste roku 2002 

neboli tieto informácie ani zďaleka postačujúce na určenie rozsahu povodní. [8]
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Trvalá udržitelnost “Deblínska“

Jan Trávníček, Nicol Perečková

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, 

Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika; jan.travnicek@mail.muni.cz

Úvod a formulace cílů

Základní škola a univerzitní pracoviště představují netradiční členy projektové 

spoluprace napříč úrovněmi současného vzdělávacího systému. V tomto projektu hledají 

Základní škola Deblín a Geografický ústav (Masarykova univerzita v Brně) společná řešení 

trvalé udržitelnosti městyse Deblín a jeho širšího zázemí.

Projektová spolupráce pod týmovým vedením A. Hynka čerpá z projektů 

zaměřených na Jihomoravský kraj [14] s přesahy do okolních států [9] včetně mezinárodní 

spoluprace [8]. Současný projekt vychází ze spolupráce s žáky místní základní školy, kteří 

mají hlubokou znalost a vazbu k zájmovému území. Pomáhají tak studentům geografie 

proniknout do fungování a konstrukce místní komunity. Žáci naopak získávají odstup 

a odbornost. Projekt se váže na území ´Deblínska´ (obr. 1) vymezené s ohledem na

Dobrovolný svazek obcí Deblín, integrované dopravní spojení, historické i současné vazby na 

centrální Deblín a přírodní podmínky. Zahrnuty jsou obce Pánov, Svatoslav, Braníškov, 

Maršov, Lažánky, Holasice, Heroltice, Březina, Vohančice, Pejškov, Úsuší-Čížky, Nelepeč-

Žernůvka a samotný Deblín.

Základním cílem projektu je aktivizace a participace subjektů, jenž žijí 

a nebo nějakým způsobem ovlivňují ´Deblínsko´. Je úzce provázán s Úřadem městyse Deblín, 

Městským úřadem Tišnov a s místními podnikateli. Žáci se učí získávat a užívat informace 

pro zhodnocení situace a formulaci doporučení a obhajovat své postoje při veřejné prezentaci 

výsledků [13]. Studenti geografie zde získávají možnost využívat teoretických znalostí a

dovedností v kontextu terénního výzkumu. Cílem je praktická aplikace zásad trvalé 

udržitelnosti v rámci konkrétních témat volených s úzkou vazbou k zájmovému území. 

Projektové pojetí překonává zažité stereotypy memorování pojmů i nekritickou důvěru

v „tvrdá“ (povrchová) data [15]. Pro žáky i studenty představuje projekt ojedinělou možnost 
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podílet se na výstupech, které jsou postupně předkládány a diskutovány se zástupci veřejné 

správy a místní samosprávy s cílem zohlednit či uplatnit je v praxi.

Obr. 1: Vymezení “Deblínska“ v rámci Jihomoravského kraje (Trávníček)

Metodika a postup projektu

Významným prvkem výzkumu je metodologická triangulace [2] směřující k ověřování 

získaných hlubinných i povrchových dat [1] především s využitím terénního průzkumu 

ve smyslu „thick description“ [4] a řízených rozhovorů.

Metodologický rámec představuje přístup ESPECT/TODS [7] vycházející z šesti

pilířů environmentální udržitelnosti/bezpečnosti z hlediska prostorovosti a emergence moci: 

E(conomy) - S(ociety) - P(olitics) - E(cology) - C(ulture) - T(echnology). Jednotlivé faktory 

nepředstavují nezávislé proměnné – každý zahrnuje ostatní faktory, jeho název pak znamená 

faktorový akcent. Interakce faktorů není vyvážená či neutrální, prostorově se projevují 

dominující faktory způsobující heterotopii v pojetí M. Foucaulta. Esenci heterotopie vystihuje 

vnitřní jádro šestiúhelníku (časoprostor nadvlády a podřízenosti). Klíčový koncept je propojen 

s projektem Millennium Ecosystem Assessment zaměřeným na identifikaci dopadů změn 

ekosystémů a jejich vlivu na základní podmínky života lidí [10]. 

Naznačená posloupnost projektu je v základních rysech obdobná pro studenty 

geografického ústavu i žáky základní školy. Jednotlivé kroky jsou vzájemně provázané, často 

se prolínají a výsledky předchozích fází ovlivňují další postup [13]:

1. Mentální mapování doplněné o řízené rozhovory (interpretace mentálních map)

2. Vymezení území s vazbou na výsledky mentálního mapování

3. Sběr dostupných dat a řízené rozhovory s významnými aktéry

4. Profil zájmového území 

5. Vytvoření seznamu významných problémových témat 

6. Setkání žáků a studentů v prostorách ZŠ Deblín a společná práce v terénu
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7. Vytváření výstupů a veřejná prezentace výsledků v prostorách městyse Deblín

Výsledky a diskuze

V následujícím textu jsou stručně diskutována vybraná témata řešená v rámci projektu.

Zhodnocení vazeb okolních obcí na centrální Deblín

K příčinným vazbám sídel na Deblín patří především škola a zájmové kroužky, 

sportovní vyžití, základní potraviny, zubař, lékař a farnost. Periodické vazby souvisí 

se společensko-kulturními akcemi. Vazby silně ovlivňuje systém IDS JMK (Integrovaný 

Dopravný System Jihomoravského Kraje) vymezující závislost obcí na Deblíně a na Tišnově, 

který má v systému vazeb významné postavení. Nejlépe statisticky podchycená je dojížďka do 

zaměstnání [17], komplikované je stanovení dojížďky za službami. V současnosti klesá 

význam historických vazeb mezi obcemi.

Vývoj demografických charakteristik Deblína

Z pohledu obyvatelstva a udržitelnosti je zásadní počet trvale bydlících. Ten je až

do konce 70. let téměř stabilní. V 80. a na počátku 90. let došlo k výraznému snížení počtu 

obyvatel (viz obr. 2 vlevo). Vzhledem k zmírnění nepříznivého trendu (od roku 1992) 

současnému Deblínu nehrozí vylidňování typické pro jiné venkovské oblasti. Relativně 

příznivá je věková struktura obyvatel. V posledních letech sice došlo k růstu indexu stáří 

na 87 % (rok 2007), což je však stále pod celostátním průměrem. Příznivá je i stabilita podílu 

obyvatel starších 65 let (od roku 1991) [5]. Vývoj obyvatelstva Deblína se v současné době

jeví jako udržitelný s vědomím budoucích rizik v případě úbytku obyvatel a stárnutí obce, 

nebo naopak akcelerovaného rozvoje podpořeného suburbanizačními procesy v zázemí Brna. 

Projevy těchto jevů lze v současnosti vysledovat v sousedících obcích.
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Obr.2: Ukázky prací žáků a studentů, vlevo vývoj počtu obyvatel Deblína [16] mezi léty 1971 a 2007
(Hudeček), vpravo třígenerační proměny zaměstnanosti v sektorech národního hospodářství z pohledu žáků ŽŠ 
Deblín (Svozil).
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Stav a management významných krajinných prvků

V průběhu listopadu a prosince 2008 byly na katastru obce Deblín zmapovány 

významné krajinné prvky (VKP). Žáci i studenti zohlednili potřeby referátu životního 

prostředí obce s rozšířenou působností (ORP) Tišnov, pracovníci referátu umožnili přístup 

do interního informačního systému [12]. Při terénním průzkumu byla stávající dokumentace 

doplňována o aktuální poznatky a byl zhodnocen stav realizace doporučení. Práce směřovala 

k aktualizaci návrhu managementu hospodaření v souladu s principy trvale udržitelného 

rozvoje.

Téma představuje typickou ukázku spolupráce studentů ZŠ a VŠ včetně společné 

prezentace výsledků. Studenti ZŠ také řešili některá z témat samostatně – např. třígenerační 

proměnu struktury zaměstnanosti v sektorech národního hospodářství (obr. 2 vpravo), 

identifikaci rizikových míst na území městyse Deblín včetně návrhu řešení a další.

Voda na Deblínsku

Pro trvale udržitelné využívání vodních zdrojů je stěžejní zachování dostatečného 

množství kvalitní vody. Kvantitativní stránka vychází z přirozených hydrogeologických 

poměrů [6]. Vydatnost pramenů je na ´Deblínsku´ obecně nízká, stejně tak i hladina podzemní 

vody. V oblastech s intenzivním zemědělstvím je problémem nadměrný přísun živin.

Současná míra rizika v rámci trvale udržitelného hospodaření s vodními zdroji není 

na ´Deblínsku´ homogenní. Zájmová oblast byla rozdělena do pěti zón odstupňovaných dle 

míry rizika (velmi nízké až vysoké) v závislosti na současném využívání a vnitřní struktuře 

jednotlivých zón. Pro jednotlivé krajinné struktury byla navržena konkrétní opatření.

Vývoj a proměny krajiny v katastru Deblína 

Historické mapy poskytují (s využitím moderních geoinformačních systémů) možnost

porovnání současné krajiny s historickým vývojem jejího využívání. Podrobná interpretace 

map III. vojenského mapování [3] a následné srovnání se současným stavem [11] demonstruje 

v rámci vymezených kategorií využití země značnou redukci travních porostů v nivách 

menších vodních toků. Naopak vzrostla plocha lesů a do okolní krajiny výrazně expandoval

městys při rozšiřování zástavby i sadů (a zahrad) na úkor původní orné půdy. Přesto je změna 

využívání zaznamenaná na 18 % rozlohy katastru důkazem značné stability krajiny v okolí 

městyse s dobrou perspektivou pro aplikaci principů trvale udržitelného rozvoje.
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Závěr

Zhodnocení nodálních vazeb a demografického vývoje zasadilo projektovou 

spolupráci MU Brno, ZŠ Deblín, místních samospráv a dalších osob a subjektů do širšího 

rámce, zhodnocení vývoje krajiny pak odhalilo historické souvislosti současného stavu. 

Z pohledu trvalé udržitelnosti na “Deblínsku“ se jako jedno z klíčových témat jeví množství a 

kvalita dostupné vody. Potenciál legislativní podpory pro realizaci navržených opatření 

směřujících k trvalé udržitelnosti prokázal výzkum významných krajinných prvků.

Spolupráce se ukázala (podle ohlasů z odborné i laické veřejnosti) jako velice nosná.

Dne 22. ledna 2009 proběhla veřejná prezentace a diskuse výsledků v prostorách městyse 

Deblín. Jednalo se sice o dílčí vyvrcholení projektu, nikoliv však o jeho ukončení. Žáci 

i studenti projevili zájem nadále spolupracovat a přicházet ze své iniciativy s podnětnými 

návrhy, které by přispěly k trvale udržitelné změně. 

Poděkování

S autory článku se na projektu podíleli další kolegové a studenti. Členy autorského 

kolektivu vedeného A. Hynkem jsou krom J. Trávníčka (cvičící na GÚ v Brně): B. Svozil 

(kantor na ZŠ Deblín) a J. Trojan (podpora výuky na GÚ v Brně). Na finalizaci výstupů

se podíleli studenti: A. Bodnárová, M. Braun, K. Ďuračka, P. Hudeček, F. Chvátal, P. Kolář, 
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Kvantifikace vývoje využití ploch modelového výřezu kontaktní zóny města Brna 

(prostorová relokace Černovického hájku)

Jakub Trojan

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, 

Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika; trojan@sci.muni.cz

Úvod

Vývoj využití ploch a jejich kvantifikace je nosné téma, které v tradiční (i moderní) 

geografii zaujímá svérázné postavení pro svou schopnost kombinovat historii, geografii, 

kartografii a parciálně i sociální vědy [4]. Cílem příspěvku je poskytnout platformu pro 

diskusi využití lokálního pozorování změn v krajině v metropolitním areálu statutárního města 

Brna.

Systematickému vyhodnocování starých topografických map středního měřítka (dále 

jen historické mapy) se mj. věnuje Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i. (dále jen VÚKOZ). Zde také dochází v rámci grantových schémat 

k soustavnému studiu změn v krajině a následné prezentaci výsledků [1, 2]. Změny v krajině 

jsou často také tématem akademických pracovišť. Při studiu krajiny (a její změny) je vhodné 

stanovit si před vlastním výzkumem stabilní prvky, které z časoprostorového hlediska 

zaujímají v krajině stále stejné místo [3]. Mezi takové prvky mohou patřit císařské cesty 

(liniový prvek) nebo objekty/kultury s vysokou hodnotou stálosti v čase (bodové, resp. plošné 

prvky).

Příspěvek v rámci osmi časových řezů na modelovém území představuje možnosti 

lokálního studia změn v krajině a jejich kvantifikaci, doplněnou o hlubší poznatky 

regionálního aspektu změn využití ploch. Součástí příspěvku je i poster, jenž blíže

(kartograficky) zachycuje změny využití ploch v jednotlivých časových řezech.

Metodika

Zájmové území se nachází v kontaktní zóně krajského města Brna, v údolní nivě řeky 

Svitavy (Obr. 1), přičemž v jeho středu leží lužní les Černovického hájku, chráněný v režimu 

přírodní rezervace (s linií Černovického potoka a Rájecké tůně). Lužní les je považován za 
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jeden z prostorově nejstabilnějších ekosystémů [3, 5], proto byl na úrovni nulové hypotézy 

klasifikován jako „v místě a čase relativně neměnný“. V okolí Černovického hájku byl 

v prostředí GIS vytvořen buffer o poloměru 500 m, který vymezil zájmové území o rozloze 

198 ha. Takto plošně málo rozsáhlé území dovoluje studovat změny land use v lokálním 

kontextu bez nutnosti použití generalizace, což je na rozdíl od podobných prací [1, 2] odlišný 

přístup, který tak minimalizuje riziko jedinečnosti menších prvků v krajině a částečně 

předchází i topologickým chybám.

Obr. 1: Vymezení zájmového území

Změny ve využití ploch modelového výřezu kontaktní zóny města Brna byly 

analyzovány v programovém prostředí GIS za použití digitalizovaných/digitálních mapových 

podkladů území v příslušných časových řezech. K dispozici byly mapové listy 2. vojenského 

mapování 1:14 400, mapové listy 3. vojenského mapování 1:25 000, topografická mapa jako 

reambulace 3. vojenského mapování 1:75 000 a 1:25 000, topografická mapa z padesátých let 

20. století 1:25 000, topografická mapa ze sedmdesátých/osmdesátých let 20. století 1:25 000,

topografická mapa z devadesátých let 20. století 1:50 000, základní mapa ČR 1:10 000,

letecký snímek z roku 2003 a 2006. Mapové podklady byly získány za pomoci VÚKOZ již 

v digitalizované/digitální podobě, u 3. vojenského mapování však bylo nutné provést novou 

georeferenci (chyby v nepřesnosti původní georeference dosahovaly v území více než 50 m, 

což by značně zkreslilo výsledky). Dalšími kroky byly vektorizace rastrových podkladů, návrh 

legendy, tematizace výsledných vrstev a s tím spojená tvorba atributů.

Pomocí analytických nástrojů GIS došlo v rámci překryvu jednotlivých vrstev 

časových řezů k analýze změn ve využívání ploch a to jak kvalitativního charakteru (typ 
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změny), tak kvantitativního charakteru (počet změn). Jelikož byla získána i velmi přesná data 

pro tvorbu digitálního výškového modelu (DEM), byla metodami overlay algebry provedena 

analýza závislosti land use na charakteristikách reliéfu a modelově vypočítán koeficient 

ekologické stability.

Součástí metodiky hodnocení změn v krajině byl také terénní průzkum a mapování in 

situ, které bylo zaměřeno na výzkum ostrosti hran (přechodu) mezi jednotlivými plochami.

Výsledky a diskuse

Vektorizace a následná tematizace mapových vrstev umožnila sestavení 8 mapových 

výstupů, které reprezentovaly land use v zájmovém území v 8 časových řezech. Každá 

z těchto map obsahovala ve své atributové složce kromě ubikvitních topologických údajů i 

informace o typu plochy, její rozloze (popř. délce hran) a procentuálním zastoupením. 

Zahrnutí typu plochy umožnilo následné překryvné vektorové analýzy, z nichž byly odvozeny 

nové mapové sady s atributovými složkami obsahujícími typ změny plochy, počet změn (0, 

resp. 1 v párování dvou mapových sad), rozlohu a procentuální (relativní) zastoupení.

Souběžně probíhalo i studium závislosti land use na charakteristikách reliéfu a modelově byl 

počítán srovnávací koeficient ekologické stability.

Grafický přehled změn za celé sledované období je v rámci jednotlivě vyčleněných 

kategorií land use uveden na grafu (Obr. 2) zachycujícím jejich plošné zastoupení. Kódy 

v legendě odpovídají zvolené kategorii land use (0 – ostatní využití ploch, 1 – produkční 

zemědělská plocha (orná půda), 2 – hospodářsky kultivované louky a pastviny, 3 – produkční 

zemědělská půda (sady a zahrady), 4 – produkční zemědělská půda (vinice a chmelnice), 5 –

lesní pozemky (nehospodářské), 6 – plochy využívané vodním hospodářstvím (v zájmovém 

území se nevyskytují), 7 – sídelní a výrobní intravilán, 8 – specifický intravilán (maloobchod), 

9 – rekreační plochy). V grafu je jasně demonstrován úbytek plochy lužního lesa, trvalých 

travních porostů (luk a pastvin) a také sadů a zahrad, tedy relativně ekologicky hodnotných 

ekosystémů (tento fakt se promítl také na poklesu ekologické stability území). Naopak je 

patrný nárůst záboru půdy maloobchodní výstavbou, rekreační plochou a ostatní plochou 

(která je v území reprezentována expanzí průmyslového areálu).

Pozornost byla věnována zejména porostu lužního lesa, který měl v rámci nulové 

hypotézy tvořit základní „neměnný“ soubor stabilního ekosystému. Jak však vyplývá 

z provedených analýz, Černovický hájek (zvolený jako reprezentant lesního ekosystému) byl v 

nedávné minulosti situován zcela mimo své dnešní vnější hranice, v nichž je evidován až na 
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mapách z roku 1920. Přestože prostorově vykazuje lesní ekosystém polohovou variabilitu (až

do třicátých let 20. století), z hlediska výškových charakteristik získaných prostřednictvím 

overlay algebry za pomoci DEM (průměrná nadmořská výška, svažitost) dosahuje nejmenšího 

rozpětí a nejmenší směrodatné odchylky.

Obr. 2: Vývoj ploch kategorií land use a vývoj počtu změn jednotlivých typů ploch

Prostorově nejstabilnější kategorií land use je hospodářská zemědělská plocha 

systematicky kultivovaná orbou. Ta je dominantní kategorií land use západního bloku 

zkoumaného území již na topografických mapách 3. vojenského mapování od roku 1876

(dominantní postavení získala tato kategorie především rozoráním mezí v průběhu 

kolektivizace). Strmý růst ploch urbánního charakteru (průmyslový areál, rekreační plochy a 

maloobchodní pozemky coby součást intravilánu) je v posledních letech umocňován procesem

zvaným „urban sprawl“ [3] v průběhu devadesátých let. Toto postsocialistické období je také 

charakteristické vysokým tlakem na změnu využití ploch (Obr. 2 vpravo, Tab. 1). Koncept 

postsocialistického města včetně průvodních jevů transformace je tak platný i pro zájmové 

území.

Z Tab. 1 dále vyplývá relativně velmi malá stabilita ploch (od roku 1839 bylo 

nezměněno jen 7 % rozlohy ploch). Na většině území (více než 75 % rozlohy oblasti) došlo ke 

změně využívání plochy 1x – 3x. Tyto změny se odehrály zejména mezi lety 1953 a 2002 (jak 

ukazuje i Obr. 2 vpravo) a přispěl k nim tvrdý socialistický přístup k managementu krajiny 

následovaný rychlými dekoncentračními procesy transformačního období v devadesátých 

letech dvacátého století. Intenzita využívání ploch v okolí Černovického hájku je do značné 
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míry ovlivněna i latentním determinantem polohy – zázemí velkého města exponuje tlak na 

využití ploch (a tyto se pak stávají v čase a místě instabilními).

Tab. 1: Agregovaný počet změn mezi lety 1839 a 2006

Počet změn Plocha [m2] Zastoupení [%]

0 139 247 7,13

1 553 175 28,33

2 482 065 24,69

3 486 262 24,90

4 162 977 8,35

5 93 228 4,77

6 31 267 1,60

7 4 336 0,22

Postavení zájmového území je specifické i ohraničením liniovými prvky – z jihu 

dálničním přivaděčem, sever a východ lemuje železniční koridor a západ je limitován 

přímkově narovnaným korytem řeky Svitavy. Liniové prvky tak v území mohou hrát 

významnou roli z hlediska transferability – nepředstavují pouze hraniční linie, ale jedná se o 

nosné prvky v (kulturní) krajině, které v území hrají nepřímou roli. Rozlohou statisticky 

neovlivňují využívání ploch, ale (zpravidla negativními) externalitami mohou působit na 

aktéry, kteří o využívání ploch v území rozhodují.

Podstatným rozšířením zájmového území by bylo možné pokusit se o hledání 

vazebnosti prvků kategorií land use (ve vztahu k jejich poloze v rámci metropolitního areálu) 

na základě prostorové autokorelace. Zde se však již naráží na nedostatek mapových podkladů, 

které mohou zcela chybět, obsahují špatné (nebo nesouřadné) zákresy, jsou různého měřítka (a 

tudíž není možná jejich homogenizace) nebo jsou poškozeny. Z toho důvodu je nutné si 

uvědomit, že implikace vyvození z výsledků této práce mají pouze lokální/regionální validitu 

a není možné je a priori chápat za obecně platné.

Závěr

Vzhledem k dynamicky se měnícím postojům k využívání ploch se ve zkoumaném 

území kontaktní zóny města Brna měnily plochy velmi rychle a predikce je tedy umožněna jen 

krátkodobě. Z výsledků také vyplývá, že prostorově nejstabilnější v území není lužní les (jak 

očekávala nulová hypotéza), ale orná půda. Po prostorové relokaci Černovického hájku 

(posunutí ze severu k jihu) a jeho plošné stabilizaci lze nyní očekávat stagnaci luhu (chráněný 
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zákonem). Pravděpodobné je rovněž smršťování orné půdy v závislosti na pokračujícím 

rozpínání intravilánu města.

Závěry plynoucí z předložené práce vykazují lokální validitu, nicméně jsou opřeny o 

detailní průzkum území v 8 časových řezech. Vzhledem k použitému velkému měřítku a 

provedené homogenizaci mapových děl byla eliminována nutnost generalizace a výsledky tak 

dosahují maximální míry přesnosti.
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Úvod a formulácia cieľa

Pojem kvartér bol navrhnutý už v roku 1829 Desnoyersom pre morské sedimenty 

v povodí Seiny, hoci tento termín sa už používal na konci 18. storočia. O niečo neskôr v roku 

1839 navrhol Lyell pre obdobie nasledujúce po pliocéne pomenovanie pleistocén. Základom 

mu bol výskum mäkkýšov, ktorých väčšina sa vyskytuje aj v súčasnosti [4]. Oba termíny –

pleistocén a kvartér sa stali synonymom pre pojem doba ľadová. Avšak, na rozdiel od 

pleistocénneho konceptu, obdobie kvartéru zahŕňa Lyellov pôvodný termín „recent“, ktorý 

bol na treťom medzinárodnom geologickom kongrese (IGC) v Londýne roku 1885 nazvaný 

holocén (znamenajúci „wholly recent“, čo v preklade znamená úplná súčasnosť). Pojem 

recent sa teda zúžil len na pomenovanie práve prebiehajúcich dejov, ktoré sú však ukotvené 

na konci holocénu.

Cieľom príspevku je pokus o analógiu globálnej stratigrafie neskorého pleistocénu 

s regionálnym členením Vysokých Tatier a ich vzájomné porovnanie.

Materiál a metódy

Na rekonštrukciu klímy používame viacero kritérií [6]. Pri charakteristike klímy 

pleistocénu nám pomôže prítomnosť a výška snežnej čiary. Tá vytvára bázu, od ktorej 

sledujeme jednotlivé klimatické stupne. Snežná čiara sa v súčasnom reliéfe prejavuje spodnou 

hranicou sedimentov čelných morén.

Veľmi významné sú z hľadiska charakteristiky klímy nálezy zvyškov rastlín 

a živočíchov v rôznych sedimentoch (v rašeliniskách, travertínoch, sprašiach, jaskyniach, ...). 

Tie nám indikujú prítomnosť konkrétnych druhov, ktoré sa nachádzali na danom mieste 

a v danom čase. Vytvárame takto určitú analógiu k súčasnej závislosti týchto druhov od 

klimatických podmienok.
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Podobnou metódou rekonštrukcie klímy je sledovanie prítomnosti niektorých 

sedimentov v krajine. Jedná sa napríklad o prítomnosť spraší, pramenných vápencov, 

pochovaných pôd. Avšak výsledky tejto metódy nie sú v praxi veľmi presné [6].

Najpresnejšími metódami a v súčasnosti veľmi využívanými sú fyzikálne analýzy. 

Medzi tieto metódy zaraďujeme rôzne charakteristiky izotopov. Jednou z nich je napríklad 

metóda stanovenia množstva izotopu kyslíka δ18O.

Výsledky a diskusia

Regionálne chronostratigrafické členenie Vysokých Tatier je najlepšie spracované 

v monografii M. Lukniša [7]. Výskum sa uskutočnil na morénových akumuláciách, ktoré sa 

autor pokúsil začleniť do v tej dobe používanej stratigrafie a zároveň zavádza regionálne 

členenie Vysokých Tatier (obr. 1) vo svetle výskumu realizovaného v zahraničí. Najmä však 

datovanie realizoval paralelizáciou s obdobím würm v Alpách. V tatranskej oblasti vychádzal 

z toho, že všetky morény, ktoré už ležia na vnútornej strane marginálnych morén štadiálnej 

oscilácie D (Veža), patria do neskorého würmu. Porovnanie týchto neskorších oscilácií čela 

ľadovcov s peľovým diagramom W. Kopperowej z rašeliniska „Na Grelu“ pri Novom Targu 

ukázalo takú nápadnú zhodu s jednotlivými etapami vývoja rastlinstva, najmä polohy hornej 

hranice lesa a oscilácií koncov ľadovcov v Tatrách, že Lukniš o túto zhodu oprel celú 

stratigrafiu morén posledného zaľadnenia. 

Posledné glaciálne maximum je podľa izotopovej stupnice OIS 2 (Oxygen isotope 

stage), čo zodpovedá 18 000 14C r. BP (21 360 cal. 14C vek BP) – vek zistený analýzou uhlíka 
14C je nutné kalibrovať na kalendárne roky, BP znamená „before present“, čo sa odvíja od 

roku 1950. Lukniš ďalej vychádza z toho, že silné oteplenie a zdvih hornej hranice lesa do 

výšky 900 až 1 050 m. n. m., ktoré W. Kopperowa odvodila z peľových analýz rašelinísk na 

Podhale, sa časovo zhoduje s obdobím, v ktorom snežná čiara vo Vysokých Tatrách dlho 

stagnovala vo výške 2 060 až 2 180 m. n. m. Prevažne firnové ľadovce uložili vtedy vysoko 

ležiace morény pred kotlami, ktoré Lukniš označil ako morény D/E interštadiálu. Nasledujúci 

výrazný postup ľadovcov hlboko do trógov zaznamenáva peľový diagram Kopperowej ako 

pokles hranice lesa do výšky 600 až 800 m. n. m., čo by malo prislúchať obdobiu mladého 

dryasu, ktorého začiatok fixoval H. Tauber podľa analýzy 14C na 8 810 ±200 nekalibrovaného 

času (9 860 cal. 14C vek BP). Tento údaj už nie je celkom aktuálny, lebo súčasní autori, napr. 

[2], datujú náhly začiatok mladého dryasu pred 12 650 cal rokmi BP. Údaj bol datovaný 

v strednej časti Švédska a chladné obdobie tu trvalo asi 1 125 kalibrovaných 14C rokov.
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Na obrázku 2 je snaha o vyčlenenie najstaršieho dryasu (resp. oscilácie D1 –

Prostredná poľana, podľa [7]) a würmu 3 (štadiál Veža).Tieto hranice už nebolo možné tak 

ľahko identifikovať, pretože sú to dve po sebe nasledujúce chladné obdobia. Na základe 

regionálneho členenia podľa Lukniša je možné zistiť trvanie najstaršieho dryasu 2 000 rokov, 

čo by sa mohlo zobrať do úvahy pri stanovení hranice. Asi najdôležitejšie datované obdobie je 

štadiál Veža, ktoré Lukniš zobral ako základné obdobie, od ktorého sa odvíja datovanie 

morénových sedimentov vo Vysokých Tatrách.

Obr. 1: Regionálne chronostratigrafické členenie Vysokých Tatier neskorého pleistocénu podľa Lukniša [7]. 
Vek 14C je kalibrovaný zo zdroja: http://radiocarbon.ldeo.columbia.edu/research/radcarbcal.htm

V členení Vysokých Tatier sú použité písmená A až E, ktoré vyjadrujú štadiály –

chladné výkyvy klímy v rámci glaciálu. Prechodnými obdobiami medzi jednotlivými 

štadiálmi sú interštadiály (A/B...), ktoré sa vyznačujú teplejším podnebím oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. V rámci štadiálov tu pozorujeme výkyvy s menšou frekvenciou. 

Tie môžu byť teplejšie, alebo chladnejšie. Podľa toho vyčleňujeme chladné oscilácie (D1 ...) 

alebo teplé oscilácie (D1/D2).

Na základe analýz spraší v západnej časti Číny určili v práci [8] rozpätia rokov pre 

tradične zaužívané obdobia (obr. 2). Koniec pleistocénu ohraničuje mladý dryas, ktorý 
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uvedení autori umiestnili v čase 11 300 až 12 600 cal. 14C vek BP, čo koreluje s datovaním 

začiatku holocénu podľa International Commission on Stratigraphy’s (ICS). Oteplenie 

v období allerø d datovali medzi 12 600 až 13 400 cal. 14C vek BP. Ochladenie v staršom 

dryase bolo pred 13 400 až 14 300 cal. 14C vek BP a oteplenie v bø llingu bolo podľa nich pred 

14 300-15 800 cal. 14C vek BP. Väčšina rokov koreluje s izotopovým záznamom δ18O

projektu Greenland Ice Core Project (GRIP), až na spodné ohraničenie bø llingu, ktoré v práci 

[8] je datované o niekoľko storočí skôr.

Obr. 2 Zhladený priemer záznamu izotopu δ18O (‰) projektu GRIP s rozlíšením 20 rokov pre obdobie od 
súčasnosti (1990) za posledných 30 000 rokov BP [5] so snahou o paralelizáciu s tradičným členením neskorého 
glaciálu v Alpách a Vysokých Tatrách. Dáta pochádzajú zo zdroja: http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/data/

Podobné členenie ponúka [1], kde začiatok preboreálu (holocénu) datuje pred 11 500 
14C veku BP, mladý dryas 12 500-11 500 14C veku BP, allerø d 14 200-12 500 rokov 14C BP 

a začiatok obdobia bølling pred 14 200 rokov 14C BP. Chýba tu však začlenený starší dryas.

V oboch členeniach nie je zmienka o najstaršom dryase a poslednom glaciálnom 

maxime. Najstarší dryas však vyčlenili [3].
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Záver

Z výsledkov je zrejmá analógia globálneho a regionálneho členenia medzi 

jednotlivými obdobiami v rámci neskorého pleistocénu. Pôvodné regionálne členenie 

Vysokých Tatier ešte nepoznalo súčasné výsledky rozboru izotopových metód, preto bola 

nutná korekcia času. Aj problémy s datovaním 14C veku sa ukázali až neskôr, ako vzniklo 

regionálne členenie. Tieto novo používané metódy by sa mali uplatniť pri súčasnom datovaní 

glaciálnych foriem vo Vysokých Tatrách.
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Hand - Held technology in chemistry
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra matematiky, 

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovensko; stanislava.belakova@ukf.sk

Introduction

Mathematical education is good instrument as prepare students to make exact and right 

solving day-to-day difficulties (solutions) not only in mathematics. It develops gift, systematic 

solutions, endurance, sedulity and respect the rules. Natural subjects contribute for scientific 

development and for scholastic activity. In chemistry we can find mathematical methods, too. 

They are very important on investigation of chemical problems. One of these problems is 

stoichiometric  coefficient. (stoiciometric – describing chemical reactions in which the 

reactants combine in simple whole-number ratios.) 

We have chemical reaction xA yB zC wD   ,where , , ,x y z w are the symbols 

for the participating particles (atoms, molecules, ions, etc.) The single arrow   is used for 

an irreversible reactions, double arrows  � are used for reversible reactions. The numbers 

, , ,x y z w , showing the relative numbers of molecules reacting, are called the stoichiometric 

coefficients. The sum of the coefficients of the reactants minus sum of the coefficients of the 

products ( x y z w   in the example) is the stoichiometric sum. If this is zero the equation is 

balanced. 

We are concerned with possible find stoichiometric coefficients with the aid of  

graphical calculator. We demonstrate these methods in three example solutions. 

Research technique

The main idea of our research is based on integrate mathematics in chemistry. We 

analyzed all attainable materials, which are typical for the students in our university. We 

selected examples according to given conditions: clear composition, shortness, articulation. 

Subject of research were the students of the first class, especially in the subjects “Mathematics 

for the chemists”.

Example 1  Supply coefficients in chemical equation
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4 2 2 2aHCl bKMnO cCl dMnCl eKCl fH O    

Solution

Evidently according to equilibrium law must be valid

2a f , 2 2a c d e   , b e , b d , 4b f .

This can be determined by transforming the augmented matrix of the linear system 

1 0 0 0 0 2 0

1 0 2 2 1 0 0

0 1 0 0 1 0 0

0 1 0 1 0 0 0

0 4 0 0 0 1 0

 
    
 
 

 
  

On the TI-83 Plus, we can solve a system of linear equations by entering the coefficients as 

elements in a matrix and then using rref( to obtain the reduced row-echelon form.

1. Press 2nd MATRX. Press ›› to display the MATRIX EDIT menu. Press 1 to select 1: 

[A]

2. Press 5 ENTER 7 ENTER to define a 5×7 matrix. The rectangular cursor indicates 

the current element. Ellipses (...) indicate additional columns beyond the screen.

3. Press 1 ENTER to enter the first element. The rectangular cursor moves to the second 

column of the first row. The other elemets we will put in in the same way (Obr. 1, 2).

                    
         Obr. 1            Obr. 2

4. Press 2nd QUIT to return to the home screen. Press 2nd MATRX › to display the 

MATRX MATH menu. Select B:rref( to copy rref( to the home screen.

5. Press 2nd MATRX 1 to select 1:[A] from the MATRX NAMES menu. Press › 

ENTER. The reduced row-echelon form of the matrix is displayed and stored in Ans

(Obr. 3,4).
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   Obr. 3                                                       Obr. 4

6. The elements are in the decimal form, if you want  to change it to the fraction we used 

the function of MATH menu 1: Frac (Obr. 5)

           Obr. 5

When the the unique solution of the system is 
1 5 1 1

2, , , ,
4 8 4 4

a b c d e     .

The solution is 

4 2 2 216 2 5 2 2 8HCl KMnO Cl MnCl KCl H O    

Example 2   Supply the coefficients in chemical equation

3 2 2 4 4 2aCrI bKOH cCl dK CrO eKIO fKCl gH O     

Solution

Like the example 1 we have linear equations

a d , 3a e , 2b d e f   , 4 4b d e g   , b=2g, 2c f

This can be determined by transforming the augmented matrix of the linear system

1 0 0 1 0 0 0 0

3 0 0 0 1 0 0 0

0 1 0 2 1 1 0 0

0 1 0 4 4 0 1 0

0 1 0 0 0 0 2 0

0 0 2 0 0 1 0 0

 
  
   
 

   
 
   

On the TI-83 Plus, we can solve a system of linear equations by entering the coefficients as 

elements in a matrix and then using rref( to obtain the reduced row-echelon form (Obr. 6, 7)
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Obr. 6                                                          Obr. 7

When we want  to change it the decimal form to the fraction when we used the function of 

MATH menu 1: Frac (Obr. 8, 9)

                    
Obr. 8                                                           Obr. 9

When the 1g  the unique solution of the system is 

1 27 1 3 27
, 2, , , ,

16 32 16 16 16
a b c d e f      .

The solution is 

3 2 2 4 4 22 64 27 2 6 54 32CrI KOH Cl K CrO KIO KCl H O     

Example 3 Supply the coefficients in chemical equation

   2 2 7 4 2 4 2 4 2 4 2 4 23 3
aK Cr O bFeSO cH SO dFe SO eCr SO fK SO gH O     

Solution 

Now we know, that must be valid

2 2a f , 2 2a e , 7 4 4 12 12 4a b c d e f g      , 2b d , 3 3b c d e f    , 2 2c g , 

This can be determined by transforming the augmented matrix of the linear system

2 0 0 0 0 2 0 0

2 0 0 0 2 0 0 0

7 4 4 12 12 4 1 0

0 1 0 2 2 0 0 0

0 1 1 3 3 1 0 0

0 0 2 0 0 0 2 0

 
  
    
 

  
   
   

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1630



On the TI-83 Plus, we can solve a system of linear equations by entering the coefficients as 

elements in a matrix and then using rref( to obtain the reduced row-echelon form and then we 

change decimal form to the fraction with the function of MATH menu 1: Frac (Obr. 10, 11)

                    
Obr. 10                                                       Obr. 11

When the 1g  the unique solution of the system is 
1 6 3 1 1

, , 1, , ,
7 7 7 7 7

a b c d e f      .

The solution is 

   2 2 7 4 2 4 2 4 2 4 2 4 23 3
1 6 7 3 1 1 7K Cr O FeSO H SO Fe SO Cr SO K SO H O     

Result

The students made with this graphical calculator very well. The work was faster and correct.

We think, that these examples can help to describe mathematics as man-made and therefore 

not as complicated.

Conclusion

Use of mathematical methods in natural science, especially in chemistry, is integral 

part of  complex and specialized study. We want to show easier methods, how to find result. 

We think, that hand held technology is the right instrument, how to teach students have a taste 

for  mathematics in general. We are hoping to our article can help carry out this thought.
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Úvod a formulácia cieľa

Jedným z pedagogických prostriedkov, ktoré vo veľkej miere môžu prispieť

k skvalitneniu slovenského školstva, sú vzdelávacie štandardy.

Štandardy ako jasne definované požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov v sebe integrujú 

na jednej strane ciele a obsah vzdelávania a na druhej strane požiadavky na „výkony žiakov 

najmä vo vzťahu k obsahu vzdelávania. Zároveň majú veľký význam pri tvorbe vzdelávacích 

programov, kurikulárnych dokumentov (učebných osnov, učebníc, zbierok úloh a pod.) 

a didaktických testov slúžiacich na meranie vzdelávacích výsledkov [3, 6].

Predmetom nášho záujmu sa stal vzdelávací štandard zo zemepisu v učive „Geografia 

Slovenskej republiky“ na 2. stupni ZŠ, ktorý je v platnosti od školského roku 2002/2003. 

Model súčasného vzdelávacieho štandardu sa skladá z troch častí [3, 4]:

 obsahovej (obsahový štandard) – pozostáva z pojmov, faktov a vzťahov,

 výkonovej (výkonový štandard) – obsahuje požiadavky na vedomosti a zručnosti 

žiaka, ktoré sú sformulované ako operacionalizované ciele vzdelávania vo väzbe na 

vymedzený obsah vzdelávania, 

 exemplifikačných úloh – ich cieľom je upresniť resp. konkretizovať jednotlivé 

požiadavky štandardu.

Na základe vykonanej analýzy platného vzdelávacieho štandardu zo zemepisu

v tematickom celku o Slovensku a výsledkov realizovaného výskumu (Katedra didaktiky 

prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou v rokoch 2003 a 2004.) sme dospeli k záveru, že 

je potrebné uskutočniť zmeny v tomto pedagogickom dokumente. 
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K záujmovému štandardu zo zemepisu v učive „Geografia Slovenskej republiky“ 

máme niekoľko pripomienok:

 Obsahová časť štandardu je pomerne široko koncipovaná. Bolo by vhodné sa 

zamyslieť nad obsahom základného učiva, v ktorom chýba dôležitosť poukázania na 

výnimočnosť a jedinečnosť Slovenskej republiky (príroda, ekonomická sféra, kultúra).

 Štandardy sú „nastavené“ na príliš vysokú vedomostnú úroveň. Rozdiel medzi 

obsahom učiva a vedomostným štandardom je minimálny alebo žiadny. Bolo by 

žiadúce zadefinovať požiadavky minimálneho štandardu, t. j. vedomosti a zručnosti, 

ktoré si majú žiaci osvojiť, aby absolvovali daný ročník alebo stupeň školy aspoň 

s dostatočným prospechom [2].

 Podľa formulácie požiadaviek na vedomosti a zručnosti si musia žiaci osvojiť niektoré 

fakty a teoretické poznatky bez toho, aby ich boli schopní ďalej rozvíjať a aplikovať 

v každodennom živote. Takto nadobudnuté vedomosti sú len krátkodobé a zároveň sa 

znižuje účinnosť v pedagogickej literatúre uvádzanej didaktickej zásady – zásady 

trvácnosti [5].

 Štandardy by mali vymedzovať aj požiadavky na schopnosti, ktoré by pomohli žiakom 

zdokonaliť vlastné učenie a výkonnosť vo vzdelávaní, v práci a v živote. Ide tu 

o kľúčové kompetencie, ako napríklad: schopnosť komunikovať, riešiť problémy, 

spolupracovať s inými ľuďmi, používať informačné technológie, rozvíjať mentálne 

schopnosti (spracovávanie informácií, logické myslenie, zvedavosť, kritické myslenie, 

tvorivosť, hodnotenie) atď.

 Niektoré vzdelávacie ciele obsiahnuté vo výkonovom vzdelávacom štandarde by sme 

preformulovali do takej podoby, aby žiaci boli nútení okrem zapamätania si informácií 

informáciám rozumieť, vedieť ich aplikovať v typických podmienkach 

a v problémových situáciách.

Hlavnými používateľmi záujmového vzdelávacieho štandardu okrem iných sú samotní 

učitelia. Myslíme si preto, že je dôležité zistiť názory, ako sú spokojní so vzdelávacím 

štandardom.

Metódy výskumu

Ako výskumnú metódu sme zvolili dotazník, ktorého administrácia prebiehala od 

októbra do začiatku decembra 2008. Dotazník sme rozoslali elektronickou formou 423 
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učiteľom zemepisu na základných školách, z ktorých ho vyplnilo 125. Na základe obsahového 

zamerania možno dotazníkové položky rozdeliť do 3 skupín:

 Prvá skupina otázok sa týka používania záujmového vzdelávacieho štandardu učiteľmi 

zemepisu na ZŠ vo svojej práci, stanovenia a dosiahnutia úrovne požiadaviek na 

vedomosti a zručnosti žiakov vymedzených vzdelávacím štandardom.

 Do druhej skupiny sme zaradili otázky, ktorými sme chceli poznať názory opýtaných 

respondentov na obsahovú zložku vzdelávacieho štandardu z geografie v učive 

o Slovensku.

 Tretia skupina otázok bola orientovaná na výkonovú zložku vzdelávacieho štandardu 

a exemplifikačné úlohy.

Výsledky a diskusia

Vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku uvádzame názory respondentov len na 

vybrané položky dotazníka. 

Citlivým a dôležitým miestom pri tvorbe štandardu učiva je stanovenie úrovne 

požadovaného výkonu žiaka. Podľa názorov väčšiny učiteľov (78,4%, 98) vzdelávací 

štandard zo zemepisu v učive o Slovensku by mal byť nastavený tak, aby obsahoval 

požiadavky na optimálne vedomosti a zručnosti žiakov. Viac ako pätina učiteľov (21,6%, 27) 

si myslí, že vhodnejšie by boli požiadavky na minimálnu úroveň štandardu.

Predstavitelia Štátneho pedagogického ústavu sú zástancami optimálneho výkonového 

štandardu, podľa ktorého žiak (trieda, škola) by mal dosiahnuť aspoň 70%-nú úspešnosť 

z požiadaviek štandardu. S rovnakou úrovňou sa stotožnilo najviac (40,8%, 51) respondentov. 

Takmer tretina (32%, 40) učiteľov sa domnieva, že táto hodnota by mala byť až na úrovni 

75%. 

Jednu zo zložiek vzdelávacieho štandardu tvorí obsahová časť (obsahový štandard). Je 

spracovaná s ohľadom na štruktúru učiva a pozostáva z dôležitých pojmov, faktov a vzťahov, 

ktoré by si žiaci mali osvojiť. Štruktúra záujmového pedagogického dokumentu pozostáva 

z tém: Poloha, Územie Slovenska v Európe, Geologická stavba Slovenska, Reliéf, Podnebie, 

Vodstvo, Pôdy, Rastlinstvo a živočíšstvo, Obyvateľstvo a sídla, Územné a správne členenie 

Slovenska, Hospodárstvo, Oblasti Slovenska.

Dotazníkom sme chceli zistiť, ktoré témy vo vzdelávacom štandarde považujú učitelia 

z obsahového hľadiska za predimenzované a ktoré naopak za poddimenzované. Do prvej 

z uvedených skupín respondenti často zaraďovali témy Geologická stavba (51,2%, 64 

učiteľov), Hospodárstvo (20%, 25 učiteľov) a Reliéf (15,2%, 19 učiteľov). Väčšina učiteľov 
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(69,60 %, 87) nemá tendenciu považovať obsahový štandard podľa jednotlivých tém za 

poddimenzovaný.

Z predimenzovanosti obsahu vzdelávania môže vyplývať deformácia vyučovacieho 

procesu, ktorá vedie k preťažovaniu žiakov neadekvátnymi požiadavkami na pamäťové 

výkony, pričom ostatné myšlienkové operácie sa dostávajú do úzadia. 

Z odpovedí učiteľov vyplynulo, že v predimenzovaných témach majú žiaci značné 

problémy s osvojením poznatkov. Okrem prílišnej náročnosti obsahovej zložky vzdelávacieho 

štandardu zo zemepisu v učive o vlasti existujú aj iné dôvody, ktoré sťažujú žiakom zvládnuť 

štandardom predkladané požiadavky na vedomosti a zručnosti. Uvádzame najčastejšie sa 

opakujúce dôvody: absencia motivácie a nezáujem učiť sa (42,3%, 53 učiteľov), nedostatočný 

počet vyučovacích hodín na sprístupnenie poznatkov o Slovensku (33,6%, 42 učiteľov) 

a náročnosť výkonového štandardu (22,4%, 28 učiteľov).

Vo vzdelávacom štandarde by malo mať zastúpenie niekoľko druhov poznatkov, a to: 

faktuálne (základné prvky poznania – termíny, fakty), konceptuálne (poznatky o vzájomných 

vzťahoch medzi základnými prvkami poznania vnútri väčšej štruktúry), procedurálne 

(poznatky o spôsoboch činnosti, ako niečo urobiť) a metakognitívne (poznatky o tom, ako 

poznávať okolitý svet a seba samého). Podľa 83,2% (104) učiteľov najväčšie zastúpenie vo 

vzdelávacom štandarde majú faktuálne poznatky oproti konceptuálnym (12,8%, 16 učiteľov), 

procedurálnym (4%, 5 učiteľov) alebo metakognitívnym (0% , 0 učiteľov).

Podľa nášho názoru má svoje rezervy aj výkonová časť vzdelávacieho štandardu, 

konkrétnejšie samotná formulácia požiadaviek – čo má žiak vedieť resp. vedieť urobiť a na 

akej úrovni si má žiak obsah učiva o Slovensku osvojiť. Požiadavky by mali spĺňať atribúty 

vekuprimeranosti, jasnej formulácie, stručnosti a jednoznačnosti. Viac ako 3/5 (61,6%, 77) 

respondentov hodnotí požiadavky skôr za primerané veku a schopnostiam žiakov, ale značnej 

časti chýba ich jasná formulácia (42,4%, 53 učiteľov) a jednoznačnosť (54,4%, 68 učiteľov). 

Zaujímavé je, že sa nedá určiť prevládajúci názor na stručnosť požiadaviek, keďže počet 

respondentov, ktorý ich považuje za skôr stručné a za nevyznačujúce sa stručnosťou, je 

zhodný.

Súčasná verzia vzdelávacieho štandardu zo zemepisu pre 2. stupeň ZŠ má v porovnaní 

s predcházajúcim materiálom z roku 1997 konkrétnejší charakter vďaka exemplifikačným 

úlohám. Zaradenie exemplifikačných úloh do vzdelávacieho štandardu ocenilo 55,2% (69) 

učiteľov, pretože úlohy tohto druhu objasňujú resp. spresňujú verbálne požiadavky 

výkonového štandardu. Hoci sú najviac využívané pri takých činnostiach ako upevňovanie 

a opakovanie vedomostí (65,6%, 82 učiteľov), práca s učebnými osnovami (11%, 14 učiteľov) 
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a tvorba časovo-tematického plánu (9,6%, 12 učiteľov), veľmi malé uplatnenie majú pri 

tvorbe didaktických testov (4,8%, 6 učiteľov). 

Vzhľadom na význam vzdelávacích štandardov, ktoré majú pri zaistení určitej úrovne 

vzdelanosti, sa kladú nároky na ich kvalitu. Gandal [1] u vzdelávacích štandardov zdôrazňuje, 

aby štandardy spájali vedomosti a zručnosti. To znamená, že štandardy by mali vychádzať 

z potrieb spoločnosti a potrieb žiaka a jeho uplatnenia v bežnom živote. Mali by teda 

smerovať k tomu, aby žiaci boli schopní: aplikovať vedomosti pomocou riešenia problémov 

a vyšších myšlienkových operácií, adekvátne reagovať na každú situáciu, prepojiť osvojené 

penzum vedomostí s praxou a pod. To podnietilo zaradenie otázky, či vzdelávací štandard 

svojím obsahom podporuje a umožňuje dostatočné možnosti pre: uplatňovanie aktivizačných 

metód (skôr nie: 58,4%, 73 učiteľov), rozvoj tvorivých schopností žiakov (nie: 66,4%, 83 

učiteľov), využiteľnosť osvojených geografických poznatkov v typických a v problémových 

situáciách (skôr nie: 53,6%, 67 učiteľov). Odpovede sme uviedli v zátvorke podľa 

najčastejšieho výskytu. 

Na základe vyhodnotenia dotazníka možno konštatovať, že uvedené postoje učiteľov 

by bolo potrebné vziať do úvahy nielen vo vzťahu k „dožívajúcim“ základným pedagogickým 

dokumentom, ale najmä pri tvorbe a zmenách nového štátneho vzdelávacieho programu.

Záver

Za posledné roky sa udiali v spoločnosti značné zmeny predovšetkým pod vplyvom 

informačných a komunikačných technológií a dá sa predpokladať, že zmeny budú vykazovať 

naďalej rastúci trend v socio-ekonomickej sfére. Je potrebné teda venovať dostatočnú 

pozornosť rezortu školstva a jeho transformácii. Predstavitelia vzdelávacej politiky by mali 

pružne reagovať na relatívne aktuálne dianie v spoločnosti a náležite prispôsobiť tomu aj 

filozofiu výchovy a vzdelávania. V tomto kontexte by bolo vhodné pripustiť nielen pozitívne, 

ale aj kritické pohľady na kurikulárnu transformáciu. Výnimkou by nemal byť i vzdelávací 

štandard zo zemepisu v učive „Geografia Slovenskej republiky“ na 2. stupni ZŠ, ktorý po 

správnej úprave a eliminácii nedostatkov môže prispieť ku skvalitneniu výchovy 

a vzdelávania. 
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Úvod a formulácia cieľa

Výživa výrazne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Je základným predpokladom 

zdravého vývoja človeka, hlavnou podmienkou prevencie a zároveň aj súčasťou liečby 

závažných ochorení, ktoré postihujú veľké skupiny obyvateľstva. Ide najmä o tzv. civilizačné 

ochorenia, ktoré v súčasnosti predstavujú jednu z hlavných príčin chorobnosti a úmrtnosti na 

celom svete. 

V súčasnosti sa otázkam výživy venuje veľká pozornosť. Prehodnocujú sa staré 

hypotézy a teórie o správnej výžive a postupne sa vypracúvajú aj nové predstavy o výžive 

človeka na prahu tretieho tisícročia. Na základe nových poznatkov sa hľadá model „ správnej 

výživy“, ktorý by mal zohľadňovať predstavu o zdravej výžive. Na prvé miesto sa teda kladie 

vplyv výživy na zdravie človeka [1].

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výživové návyky a zároveň predpokladom 

úspechu vo výžive je propagovanie zásad správnej výživy, čo najširšiemu okruhu 

obyvateľstva a následne osvojenie si týchto návykov jednotlivcami a riadenie sa nimi aj 

v praktickom živote [1,2]. V súčasnosti sa celosvetovo zvyšuje počet obéznych ľudí. 

Odborníci sa zamýšľajú nad príčinou takéhoto stavu, avšak táto problematika je stále v oblasti 

bádania. Samozrejme, že nejde len o genetické faktory, ktoré sa výrazne podieľajú na vzniku 

obezity, ale taktiež aj o vplyv spoločnosti a prostredia, v ktorom človek žije [3]. Zistilo sa, že 

až 90% ľudí sa pri voľbe výživy neriadi poznatkami o zdravej výžive, ale sa riadi rôznymi 

zvyklosťami, ponukou verejného stravovania a bufetov, obchodnými reklamami a pod. [1]. Aj 

to je jeden z dôvodov, prečo je dôležité, aby sme ľudí viedli k správnej (zdravej) výžive už od 

útleho veku a prečo som sa rozhodla venovať tejto problematike a zistiť, ako sa k jednotlivým 

otázkam výživy stavia naša mládež. Čím skôr si totiž ľudia osvoja návyky správnej výživy, 

tým menej zdravotných problémov spojených s nesprávnym stravovaním budú musieť vo 

vyššom veku riešiť. 
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Index, ktorý sa používa na meranie percentuálneho podielu telesného tuku sa označuje 

ako BMI. V práci som sa okrem iného rozhodla zistiť, aký je priemerný BMI respondentov , 

ktorí vyplnili dotazník. Tento index sa bežne používa na stanovenie podváhy, normálnej váhy, 

nadváhy, poprípade až obezity u dospelých. Treba však upozorniť na skutočnosť, že

u športovcov bývajú hodnoty BMI vyššie, čo znamená, že často spadajú do vyššej kategórie 

napriek tomu, že netrpia nadváhou.

Cielená redukcia hmotnosti obéznych ľudí môže zmierniť poprípade predchádzať 

viacerým rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení súvisiacich s obezitou. Viaceré 

štúdie z ostatného obdobia poukazujú na to, že najmä nadmerné centrálne (viscerálne 

abdominálne) ukladanie tuku sa ukázalo silne asociované s metabolickým 

a kardiovaskulárnym rizikom. U dospelých sa nadváha definuje hodnotou BMI v rozmedzí od 

25-29,9 kg/m2 a obezita zvýšením BMI >30 kg/m2. Zvýšenie BMI je silno asociované 

s kardiovaskulárnymi ochoreniami [4] a tie sú najčastejšou príčinou smrti v rozvinutých 

krajinách [2] pričom ich hlavnou príčinou je nadmerný príjem nasýtených tukov v potrave 

a následne aj vysoká hladina tukov a cholesterolu v krvi [1].

Je dôležité, aby sa problematike výživy venovala na školách dostatočná pozornosť a,

aby žiaci poznali zásady správnej výživy a vedeli, ako môžu s pomocou správnej výživy 

predchádzať týmto nebezpečným civilizačným ochoreniam resp. zmierňovať prejavy týchto 

ochorení. 

Cieľom zásad správnej výživy je zachovať čo najlepší zdravotný stav jedinca 

i populácie, pri čo možno najvyššej miere eliminácie vzniku chorôb. Jednou zo základných 

podmienok úspešnej aplikácie týchto zásad je individualizácia prístupu k výžive [2] a taktiež 

dobrá informovanosť v oblasti otázok týkajúcich sa výživy. Ako ďalej Magula a kol. [2] 

uvádza, ak by sa nám podarilo zmeniť resp. odstrániť nesprávne návyky životného štýlu 

človeka, mohli by sme dosiahnuť výrazné zlepšenie zdravotného stavu populácie. 

Taktiež je dôležité spomenúť, že v poslednom období vzbudzuje veľkú pozornosť

ľudí aj alternatívny spôsob stravovania, ku ktorému okrem iných patrí: vegetariánstvo, 

vegánstvo, makrobiotika a delená strava. Každý z týchto výživových smerov má svojich 

zástancov aj odporcov. V dotazníku som sa zamerala aj na otázky týkajúce sa tejto 

problematiky, pričom som sa snažila zistiť, aký majú mladí ľudia na tieto spôsoby stravovania 

názor a či oni sami preferujú niektorý z uvedených spôsobov výživy. V danej problematike 

však treba rozlišovať pragmatických a ideologických zástancov alternatívneho spôsobu 

stravovania. Napríklad pragmatickým vegetariánom je človek, ktorý z objektívnych 

racionálnych zdravotných dôvodov (obezita, hypercholesterolémia a iné) uprednostňuje 
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bezmäsitú potravu a niekedy je vďaka nej úspešný. Na druhej strane ideologickí vegetariáni (a 

najmä vegáni) sa pokladajú za morálne nadradených a z „principiálnych dôvodov“ chcú 

priviesť ľudstvo na správnu cestu. Skepticizmus je im cudzí, preháňajú výhody vegetariánstva

a selektívne vyberajú informácie potvrdzujúce ich učenie a naopak eliminujú všetky 

argumenty namierené proti ich dogme [5]. Samozrejme, že ľudia, ktorí sa dobrovoľne 

vzdávajú určitých dôležitých zložiek výživy si v súčasnej „prekŕmenej“ spoločnosti zasluhujú 

uznanie, ale je dôležité, aby sa súčasne nevystavovali riziku deficitu viacerých esenciálnych 

nutrientov [5].

V súčasnosti sa vegetariánstvo delí na viacero variant s určitými špecifikami. Ide 

o tzv.: semivegetariánstvo, pescovegetariánstvo, laktovegetariánstvo, laktoovovegetariánstvo, 

fruitariánstvo a vegánstvo. Podľa dietologičky MUDr. Evy Smiškovej je spomedzi týchto 

variant najuniverzálnejším a najzdravším spôsobom stravovania semivegetariánstvo, teda 

vegetariánstvo, ktoré pripúšťa hydinu a ryby, ale aj vajcia a mliečne výrobky [6]. Aj podľa 

Beňa [7] je pozitívnym dôsledkom vegetariánskeho spôsobu stravovania nižší výskyt

aterosklerózy, hypertenzie, obezity, diabetes mellitus, cholelitiázy, obstipácie, divertikulózy, 

karcinómov kolorekta, prsníka, pľúc a pravdepodobne aj zubného kazu. Avšak ako uvádza 

Ginter [5] najzdravšími ľuďmi v Európe sú podľa viacerých štúdií obyvatelia Islandu, 

Švajčiarska, Švédska a Nórska, ktorí majú v potrave najviac živočíšnych produktov (mlieko, 

syry, ryby, vajcia). Podľa údajov WHO stredná dĺžka života v týchto krajinách je najdlhšia 

v Európe (muži 78-80, ženy 83-84 rokov). 

Vo všeobecnosti je však pozitívom alternatívnych foriem výživy aj celkový štýl života 

človeka. Väčšinou ide o nefajčiarov a ľudí, ktorí majú väčšie množstvo pohybu.

Metódy výskumu

Cieľom práce bolo zistenie výživových trendov súčasnej mládeže, ich spôsob 

stravovania a získavania poznatkov o výžive. Na zistenie týchto informácií bola použitá 

dotazníková metóda. Dotazník pozostával z 20. otázok zameraných všeobecne na otázky 

výživy, stravovania dnešnej mládeže, preferovania vybraných druhov potravín a špeciálnych 

foriem výživy. Vypracovalo ho 262 respondentov SR študujúcich na gymnáziu (149 dievčat a 

113 chlapcov). Vek respondentov sa pohyboval v rozmedzí od 16-20 rokov. 100 dotazníkov 

bolo vypracovaných študentmi v Bratislave, 111 študentmi v Prešove a zvyšných 51 

dotazníkov bolo vyplnených študentmi vo Zvolene. Prieskum prebiehal v období od 

novembra 2008 až do februára 2009. Chlapcov a dievčatá som v odpovediach na jednotlivé 

otázky porovnávala prostredníctvom percentuálneho zastúpenia jednotlivých odpovedí. 
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Ďalším cieľom práce bolo zistenie priemerného BMI chlapcov a dievčat, ktorý som 

vypočítala pomocou výšky a hmotnosti respondentov (telesná hmotnosť v kg / telesná výška 

v metroch na druhú). Získané údaje som vyhodnotila pomocou počítačového programu 

Microsoft Office Excel a spracovala do stĺpcových grafov a tabuliek.

Na základe týchto zistení som potom vyhodnotila výsledky a urobila závery výskumu.

Výsledky a diskusia

V prvej otázke som sa zamerala na to, či sa respondenti stretli s pojmom zdravá výživa 

v ich doterajšom štúdiu. S výsledkov vyplynulo, že až 96% opýtaných dievčat a 87% 

opýtaných chlapcov sa s týmto pojmom v doterajšom štúdiu už stretlo. Avšak aj napriek 

týmto vysokým číslam som sa v ďalších otázkach mohla presvedčiť, že ich odpovede nie 

vždy súhlasia s predstavami o zdravom stravovaní. Respondenti vo všeobecnosti konzumujú 

vo veľkej miere sladkosti, údeniny a slané pochutiny a ak si môžu vybrať (najmä chlapci), 

uprednostňujú jedlá pripravené pečením a vyprážaním pred jedlami pripravenými dusením 

a varením. 

V konzumácii sladkostí sú na tom chlapci a dievčatá približne rovnako - znamená to, 

že až 51% chlapcov a 48% dievčat konzumuje sladkosti každý deň, pričom ďalších 43% 

chlapcov a 42% dievčat ich konzumuje 2-3krát týždenne. V konzumácii údenín majú prevahu 

chlapci, z ktorých ich 27% konzumuje každý deň a 47% 1-2 krát týždenne. Na rozdiel od 

chlapcov len  9% dievčat konzumuje údeniny každý deň a ďalších 37% 1-2krát týždenne. 

Výraznejšie rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sa prejavili aj v otázke zameranej 

na úpravu jedál. Až 68% chlapcov uprednostňuje jedlá pripravené pečením a vyprážaním pred 

jedlami pripravenými varením a dusením. Takýto spôsob úpravy naopak preferuje 58% 

opýtaných dievčat. 

Pozitívom je, že chlapci aj dievčatá konzumujú v dostatočnom množstve ovocie 

a zeleninu, ktoré je pre ich zdravie z hľadiska obsahu vitamínov a minerálnych látok veľmi 

prospešné. Iba 3% dievčat a 9%chlapcov uviedlo, že konzumujú ovocie a zeleninu len 3-4 

krát mesačne (poprípade nekonzumujú vôbec).

V dotazníku som sa ďalej zamerala aj na otázky týkajúce sa špeciálnych foriem 

výživy. Z výsledkov vyplynulo, že z celkového počtu opýtaných dievčat - 11% preferuje 

vegetariánstvo, 26% uprednostňuje delenú stravu, 2% makrobiotiku a žiadna z nich sa

neprikláňa ku vegánstvu. Naproti tomu až 61% dievčat vo svojich odpovediach uviedlo 

možnosť „iné“ a ako odpoveď najčastejšie uvádzali, že jedia všetko a uprednostňujú mäsité 

jedlo pred bezmäsitým. Na rozdiel od dievčat len 1% chlapcov preferuje vegetariánsku stravu, 
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16% delenú stravu, 4% makrobiotiku a taktiež sa nikto neprikláňa ku vegánstvu. Mäso je 

nevyhnutné pre 79% opýtaných chlapcov. 

Zaujímavosťou je, že až 61% dievčat a 48% chlapcov  si myslí, že u nás nie je 

dostatočná informovanosť o ekologickom poľnohospodárstve a len 8% chlapcov 

uprednostňuje pri výbere potravín BIO produkty. Toto číslo je však vyššie u dievčat, 

z ktorých až 19% uprednostňuje BIO potraviny a často sa pri nich v rámci tejto otázky 

vyskytovala aj odpoveď, že by si tieto potraviny rady kupovali, ale nemôžu si to dovoliť 

z finančného hľadiska.  

V ďalšej časti výskumu som zisťovala BMI chlapcov a dievčat. Na základe telesnej 

výšky a hmotnosti respondentov som určila jednotlivé hodnoty BMI (percentuálne zastúpenie 

respondentov v jednotlivých oblastiach BMI- viď. graf č.1 a graf č.2) a následne som vyrátala 

priemernú hodnotu BMI respondentov. Priemerná hodnota BMI chlapcov = 22,57 a dievčat = 

20,18 z čoho na základe tabuľky č.1 vyplýva, že aj chlapci aj dievčatá sa nachádzajú v oblasti 

normálnej hmotnosti.

BMI chlapcov
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Obr. 1: BMI chlapcov

BMI dievčat
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Obr. 2: BMI dievčat
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Tab. 1: Stupeň obezity podľa BMI.
BMI (ženy) BMI (muži) hodnotenie
menej než 19 menej než 20 podváha
19-24 20-25 normálna váha
25-29 26-30 nadváha
viac než 29 viac než 30 obezita

BMI(kg/m2) = hmotnosť (v kg) / výška2 (v m ) 
Zdroj: Svačinová,2006 [8]

Záver

V závislosti od odpovedí respondentov môžem skonštatovať, že aj napriek tomu, že 

študenti uviedli, že sa už stretli s pojmom zdravá výživa v ich doterajšom štúdiu a aj keď ich 

priemerné hodnoty BMI neprekročili kritické hranice a stále sú v oblasti normálnych hodnôt 

(normálna hmotnosť), stále tu sú ešte veľké medzery v danej oblasti (v oblasti zdravej = 

správnej výživy). Vo všeobecnosti sa naša mládež neživí práve najracionálnejšie. Je potrebné, 

aby sa na našich školách venovala tejto problematike aj naďalej veľká pozornosť. Pozitívne je 

to, že sa na školách organizujú rozličné podujatia zamerané na ochranu zdravia človeka 

spojenú so zdravým stravovaním. Ak sa nám podarí docieliť ozdravenie nášho jedálnička, 

racionálnejšie stravovanie a celkovú zmenu životného štýlu - môžeme viesť zdravší 

a plnohodnotnejší život. Je dôležité, aby sme dokázali dať väčší dôraz na primárnu prevenciu 

pred rozličnými ochoreniami, ako vo vyššom veku znášať ich nepríjemné následky. Taktiež 

by sme sa mali zamyslieť nad spôsobom pestovania a výroby našich potravinárskych 

produktov a pokúsiť sa bližšie priblížiť výhody ekologického poľnohospodárstva a BIO 

produktov našej mládeži. 
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Úvod a formulácia cieľa

Prírodovedné predmety a zvlášť geológia sú už žiakmi na základných školách 

považované za náročné, čo sa prejavuje nielen na ich prístupe k učeniu ale v konečnom 

dôsledku aj na ich výsledkoch. Toto tvrdenie potvrdila i štúdia PISA 2006, kde bol výkon 

pätnásťročných žiakov v prírodovednej gramotnosti štatisticky významne nižší ako priemer 

krajín OECD [1]. Pri pátraní po príčinách tohto nelichotivého stavu sa ako jedno z možných 

vysvetlení ponúka spôsob realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola 21. storočia už 

totiž nevystačí len s tradičnými (transmisívnymi) postupmi. Ak chce učiteľ u žiaka vzbudiť 

záujem o daný predmet musí používať progresívnejšie metódy a formy práce. V prvom rade 

ide o prostriedky, ktoré budú žiaka motivovať, aktivizovať, budú rozvíjať jeho kreativitu a 

vyššie kognitívne schopnosti a zároveň ho budú viesť ku kooperatívnych a argumentačným 

zručnostiam. Podľa výskumov viacerých autorov [2, 3, 6] sa ako vhodná javí metóda práce

s pracovnými listami. Výsledky ich výskumov ukázali, že používanie pracovných listov vo 

vyučovacom procese vedie ku kvalitnejšiemu osvojeniu si učiva. 

Pracovný list je textový materiálno-didaktický prostriedok. Nemeček [4] definuje

pracovný list takto: je to tlačená alebo rozmnožená učebná pomôcka na samostatnú prácu 

žiakov. Žiak len dopisuje, dokresľuje, vystrihuje, prípadne vlepuje predtlačené neúplné údaje, 

odpovedá na otázku, rieši zadané úlohy a pod. Pracovný list obsahuje podobné typy úloh ako 

pracovné zošity (cvičebnice), ale na rozdiel od nich umožňujú učiteľovi ich zaradenie 

v rôznom poradí s ohľadom na edukačný proces, prípadne tvorbou vlastného pracovného listu 

reagovať na aktuálne potreby triedy [7]. Pracovný list je vhodnou pomôckou na motiváciu 

žiakov, na opakovanie, fixovanie aj preverovanie vedomostí. Jeho význam zhrnuli Tymráková 

a kol. [7] nasledovne: prispieva k aktivizácii a samostatnosti žiakov; umožňuje jednoduchý 

záznam poznatkov; pomáha pri precvičovaní a fixácii prebraného učiva; napomáha 
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individualizovať prístup k žiakom; dáva priestor pre tvorivú činnosť učiteľa; slúži učiteľovi 

ako diagnostický prostriedok; je súčasťou výučbových programov.

Aby pracovný list splnil vo vyučovacom procese svoju funkciu musí byť v prvom rade 

kvalitne spracovaný. To si vyžaduje dokonalú orientáciu v príslušnom predmete a jeho 

didaktike, v pedagogike a taktiež v psychológii dieťaťa. Pri zostavovaní a formulácií 

jednotlivých typov úloh treba dbať na to, aby obsahovali informácie z príslušného učiva, 

rozvíjali poznávacie procesy, vzbudili u žiakov záujem o dané učivo a tým aj o celý predmet 

[8]. Zásady tvorby pracovného listu možno podľa Pettyho [5] zhrnúť nasledovne: odstupňovať

obtiažnosť úloh (prvé úlohy a otázky majú byť jednoduchšie, aby žiaci nadobudli 

sebadôveru); úlohy formulovať jednoznačne a zrozumiteľne; dbať na to, aby aspoň posledná 

úloha bola otvorená aby mohli žiaci prejaviť vlastnú tvorivosť; vytvoriť čo najzaujímavejšie 

pracovné listy; používať pracovné listy „zdravo“ (ich nadmerné zaraďovanie môže viesť 

k znudeniu a nezáujmu žiakov). Podľa [7] je dôležité dbať aj na správny formát pracovného 

listu t.j. formát stránky, veľkosť a typ písma, zvýraznenie zadania úloh a vhodnosť obrázkov. 

Cieľom príspevku je poukázať na využitie pracovných listov ako vhodnej pomôcky pri 

aktivizácii žiakov počas geologických exkurzií. Porovnaním výsledkov kontrolných 

pracovných listov (testov) experimentálnej a kontrolnej skupiny sme chceli zistiť, či a v akej 

miere ovplyvňuje použitie pracovného listu počas exkurzie úroveň vedomostí žiakov.

Metódy výskumu

Geológia sa na základných školách vyučuje v prírodopise vo 8. ročníku. Okrem 

klasických vyučovacích hodín a praktických cvičení je nevyhnutné organizovať exkurzie. 

V súlade s cieľmi projektu Grantu PriF UK bol výskum realizovaný so žiakmi 8. ročníka 

z dvoch kremnických ZŠ. Žiaci II. ZŠ tvorili experimentálnu skupinu, žiaci I. ZŠ tvorili 

kontrolnú skupinu. Obe skupiny absolvovali exkurzie v dvoch, v minulosti najvýznamnejších 

baníckych mestách Slovenska, v Kremnici a v Banskej Štiavnici. Obe skupiny žiakov 

navštívili počas exkurzií rovnaké miesta. Rozdiel bol len v tom, že  v experimentálnej skupine

žiakov bola okrem klasických metód (výklad, pozorovanie, práca s geologickou mapou a 

kľúčmi na určovanie prírodnín) použitá aj metóda práce s  pracovnými listami. Úlohy 

v pracovných listoch korešpondovali s navštívenými miestami a ôsmackým učivom 

prírodopisu. Pracovné listy žiaci vypracovávali vo dvojiciach. 

Hlavným cieľom experimentu bolo zistiť, či použitie pracovných listov 

v experimentálnej skupine žiakov ovplyvní ich konečné výsledky v kontrolnom testovaní a či 
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budú tieto výsledky lepšie ako u porovnávacej skupiny. Po troch mesiacoch bol žiakom oboch 

skupín zadaný identický kontrolný pracovný list (ďalej test) s podobnými úlohami ako 

v pracovných listoch použitých na exkurziách. Testovania sa zúčastnilo celkovo 48 žiakov. 

Test obsahoval 7 úloh. Z toho 5 úloh bolo s voľnou odpoveďou (č.1 – doplniť 

chýbajúce slová v texte o Kremnických vrchoch, č.2 – uviesť príklady minerálov, č.3 –

nakresliť a popísať sopku a uviesť názvy hornín, č.5 - charakterizovať pojmy a uviesť 

konkrétne názvy banských diel, č.6 – uviesť mená náučných chodníkov). Úloha č. 4 bola 

priraďovacia – spojiť čiarou horninu s objektom, na ktorého výstavbu bola použitá a úloha č.7 

bola roztrieďovacia – zatriediť daný objekt  do príslušného pohoria. Na vypracovanie testu 

mali žiaci oboch skupín čas 25 minút.

Test sme vyhodnotili najskôr pre každú skupinu zvlášť a následne sme dosiahnuté 

výsledky porovnali. Maximálny počet možných dosiahnutých bodov bol 23. Celkové 

vyhodnotenie sme uskutočnili v percentách. Vyjadrili sme percentuálnu úspešnosť riešenia 

celého testu a jednotlivých úloh. Určili sme najlepšie a najhoršie zvládnutú úlohu a tiež 

priemernú známku.

Výsledky a diskusia

Celkovo sme vyhodnotili 48 testov a získané výsledky sme vyhodnotili nasledovne: 

úspešnosť riešenia celého testu bola v experimentálnej skupine 58,42% a v kontrolnej skupine 

46,92%. Aj keď je rozdiel výsledkov malý (11,5%), náš predpoklad o lepšom výsledku žiakov 

experimentálnej skupiny, ktorá počas exkurzií používala pracovné listy, sa potvrdil. Tento 

výsledok plne korešponduje aj s výskumami [2, 3, 6]. Znepokojivá je celková (najvyššia) 

hodnota dosiahnutých percent (58,42) a priemer známok – experimentálna skupina 3,4;

kontrolná skupina 3,9. U žiakov experimentálnej skupiny sme očakávali oveľa lepší, než iba 

priemerný v prípade známky až podpriemerný, výsledok. Tento stav možno vysvetliť dlhým 

časovým odstupom medzi exkurziami a testovaním, nepozornosťou žiakov pri vypracovávaní

testu ale aj ich neschopnosťou správne aplikovať svoje vedomosti z hodín a z exkurzií. Tieto 

zistenia plne korešpondujú s výsledkami štúdie PISA 2006 [1].

Percentuálne vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých úloh testu aj celého testu 

uvádzame v tab. 1 a graficky na obr. 1. Z výsledkov vyplýva, že žiaci oboch skupín najlepšie 

zvládli úlohy č. 1., 3. a 7. Experimentálna skupina pritom najlepšie zvládla úlohu č.1 

(79,86%), žiaci kontrolnej skupiny úlohu č. 3 (69,58%). Tento výsledok možno vysvetliť tým, 

že sa jednalo o úlohy, ktoré korešpondovali nielen s prírodopisným ale aj zemepisným 
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učivom. V prípade úlohy č. 3 možno dobrý výsledok vysvetliť naviac tým, že téma Sopky je u 

žiakov obľúbená, učia sa ju radi, a preto si ju aj dobre pamätajú.

Najhoršie zvládli obe skupiny úlohu č. 2 – experimentálna (27,78%), kontrolná

(11,81%). Tento nepriaznivý výsledok možno vysvetliť tým, že sa jednalo o úlohu s voľnou 

odpoveďou. Takéto úlohy robia žiakom vo všeobecnosti problém, čo sa preukázalo aj vo 

výskume [6]. Ďalším vysvetlením nezvládnutia úlohy je fakt, že žiaci nemajú jasno v pojmoch 

minerál a hornina. 

Porovnaním percentuálnej úspešnosti riešenia ďalších úloh sa jednoznačne potvrdil 

predpoklad o úspešnosti tej skupiny, ktorá počas exkurzií pracovala s pracovnými listami. 

Tab. 1: Percentuálne vyhodnotenie úloh testu

Úloha 1 Úloha 2 Úloha 3 Úloha 4 Úloha 5 Úloha 6 Úloha 7
Celková

úspešnosť
Experiment.

skupina
79,86% 27,78% 77,50% 42,71% 54,17% 33,33% 71,88% 58,42%

Porovnávaci
a

skupina
69,44% 11,81% 69,58% 26,04% 33,33% 28,13% 65,10% 46,92%
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Obr. 1: Porovnanie úspešnosti riešenia testových úloh 

Záver

Z výsledkov výskumu nám jednoznačne vyplynulo, že používanie pracovných listov 

na exkurziách zvyšuje úroveň vedomostí žiakov. Zároveň vedie k aktivizácii žiakov 

a prostredníctvom netradičného spôsobu vyučovania aj k ich motivácii. Bolo by preto 

prospešné zaraďovať túto metódu práce, zvlášť na geologických exkurziách pravidelne.

Nakoľko je ale vytváranie pracovných listov, najmä pre začínajúceho  učiteľa,  časovo a tiež 
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didakticky náročné, je našim ďalším zámerom vypracovať súbor modelových pracovných 

listov pre vyučovanie geológie v teréne. 
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Úvod a formulácia cieľa

Dnes sa nielen spoločnosť, rodina, ale i škola musí pasovať s čoraz rôznorodejšími 

problémami výchovy a vzdelávania. Narastá agresivita a násilie detí, čoraz mladší žiaci 

začínajú mať prvé skúsenosti s návykovými látkami. K hrozbe zneužívania psychoaktívnych 

látok prispievajú mnohé rizikové činitele, ako ľahká dostupnosť alkoholu, tabaku či iných 

drog, negatívne vrstovnícke modely, sociálny tlak zneužívať psychoaktívne látky alebo 

nadmerný stres, fyzické, či sexuálne zneužívanie a zlá komunikácia s dospelými [1]. 

V minulosti bolo Slovensko viac chránené pred dovozom drog a rozvojom čierneho 

trhu so psychoaktívnymi látkami. Dnes však naša republika nie je len transmitnou 

a prekladovou krajinou, ale domáca scéna je charakterizovaná rozvíjajúcim sa trhom 

a vlastnou produkciou, čo sa odráža na narastajúcich počtoch nedovolenej výroby a držania 

omamných a psychotropných látok, jedov či prekurzorov a súčasne narastá aj šírenie 

toxikománie [2]. Deti sú preplnené zvedavosťou, láka ich všetko vzrušujúce a drogy predsa 

patria do sveta navonok príťažlivého. S deťmi treba hovoriť o tomto probléme čo najskôr 

a nečakať, až kým sa dostanú na stredné školy a budú mať prvé skúsenosti s drogami zrejme 

za sebou [3]. Našou snahou pri výchove musí byť presadzovanie postojov, ktoré diskreditujú 

užívanie drog a tento zlozvyk urobia pre mladých neatraktívny [2]. Primárna prevencia 

drogových závislostí nie je odkázaná na prítomnosť a vedenie školeným odborníkom, preto sa 

obyčajne realizuje v škole, sporadicky v rodine či širšom okolí každého človeka [4]. Veľmi 

často sa vedú diskusie o tom, či všetky informácie o drogách zbytočne neupriamujú 

pozornosť na drogy a nezvyšujú záujem o ne. Odborníci z iných krajín s dlhoročnými 

skúsenosťami ale tvrdia [5], že včas poučené deti dokážu lepšie zvládnuť situáciu pri stretnutí 

s drogou ako deti nepoučené.

Zneužívanie návykových látok je veľmi pálčivý problém, preto som uskutočnila 

prieskum týkajúci sa užívania návykových látok na stredných školách a porovnávala rozdiely 
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medzi veľkým a malým mestom. Podobné prieskumy týkajúce sa názorov a postojov žiakov k 

užívaniu drog v lokalitách Bratislava a Orava uskutočnili aj iní autori [6, 7]. Mojou úlohou 

bolo zmapovať situáciu na školách gymnaziálneho typu, či a s akými návykovými látkami sa 

žiaci dostávajú do kontaktu. Kto alebo čo mohlo byť prvým popudom v ich 

experimentátorstve s návykovými látkami a či sa cítia byť dostatočne informovaní o danej

problematike. Pre tento prieskum som zvolila dve mestá - Bratislavu a Námestovo. Ponúkali 

mi protiklad veľkého a malého mesta s odlišným životným štýlom mládeže. 

Metódy výskumu

1. Zhromažďovanie informácií

Pri prieskume som použila dotazníkovú metódu. Umožnila mi nadobudnúť pomerne 

veľké množstvo informácii od relatívne veľkého počtu respondentov v krátkom časovom 

období. Údaje som zozbierala počas mesiacov september a október 2008. Následne som 

všetky informácie analyzovala a spracovávala do tabuliek a grafov.

2. Charakteristika vzorky respondentov

V Námestove som do prieskumu zapojila žiakov prvého až štvrtého ročníka Gymnázia 

Antona Bernoláka - celkovo 227 respondentov, z toho 80 chlapcov a 147 dievčat.

V Bratislave to boli žiaci prvého až štvrtého ročníka na gymnáziách Alberta Einsteina, Ivana 

Horvátha a Ladislava Sáru - celkovo 246 respondentov, z toho 95 chlapcov a 151 dievčat.

Výsledky a diskusia

Z prieskumu medzi študentmi stredných škôl vyplynulo, že kritický vek, v ktorom 

získavajú mladí ľudia prvé skúsenosti s alkoholom je medzi 14-16 rokom. Tento vek uviedlo

41% chlapcov z Bratislavy, 36% chlapcov z Námestova, 48% dievčat z Bratislavy a 55% 

dievčat z Námestova. Mnohí však označili aj nižší vek (viď. graf č.1).

Obr. 1: V akom veku si prvý krát požil/a alkohol?

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1650



0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

do 10 r. 11-13 r. 14-16 r. 17-19 r. nepamätá nikdy

BA - chlapci

NO - chlapci

BA - dievčatá

NO - dievčatá

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

do 10 r. 11-13 r. 14-16 r. 17-19 r. nepamätá nikdy

BA - chlapci

NO - chlapci

BA - dievčatá

NO - dievčatá

Čo sa týka veku, v akom študenti prvý krát experimentovali s tabakovými výrobkami, 

na grafe č.2 vidíme, že 34% chlapcov z Bratislavy uviedlo vek medzi 14-16 rokom, 20% 

z nich nižší vek 11-13 rokov. Chlapci v Námestovskom okrese sú na tom veľmi podobne, 

30% uviedlo, že prvý krát fajčili vo veku 14-16 rokov a 25% vo veku 11-13 rokov. Čo sa týka 

dievčat z Námestova, 4% uviedlo možnosť 14-16 rokov a 11-13 rokov 16% z nich. Dievčatá 

z Bratislavy majú tendenciu fajčiť v mladšom veku. Väčšina z nich (32%), malo prvé 

skúsenosti s cigaretami v 11-13 rokoch a 30% prvý raz fajčilo cigarety vo veku 14-16 rokov.

Obr. 2: V akom veku si prvý krát fajčil/a cigaretu? 

Následne som zisťovala, kedy študenti prvý krát vyskúšali drogu (okrem alkoholu 

a tabakových výrobkov). Väčšina respondentov označila odpoveď vo veku 14-16 rokov (29% 

chlapcov z Bratislavy, 33% chlapcov z Námestova, 24% dievčat z Bratislavy). U dievčat 

z Námestova prevažovala možnosť medzi 17-19 rokom (13%) a o niečo menej dievčat (12% 

z nich) uvádzalo, že prvý krát vyskúšalo drogu vo veku 14-16 rokov (viď graf č.3).

Obr. 3: V akom veku si prvý krát vyskúšal/a drogu? (okrem alkoholu a tabakových výrobkov) 

Hodnotením nasledovnej otázky (Uveď od koho si si prvý krát vzal/a alkohol?) sa 

ukázalo, že rodina a kamaráti predstavujú najväčších pokušiteľov v konzumácii alkoholu.

37% chlapcov z Bratislavy uviedlo, že si prvý krát vzalo alkohol od rodičov, 34% od 

kamarátov a 14% z nich požili alkohol sami. U dievčat z Bratislavy prvým impulzom až 

v 58% boli kamaráti. V Námestove 46% chlapcov uviedlo kamarátov, 45% rodičov a 19% 
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označilo možnosť - sám požil alkohol. Dievčatá v Námestove najčastejšie uvádzali možnosť 

kamaráti - 48% a rodičia ich ponúkli alkoholom pri prvom experimentovaní v 32%. 

Pri nasledovnej otázke sa ukázalo, že 65-80% študentom v oboch mestách rodičia 

dovolia konzumovať alkoholické nápoje len príležitostne, najmä počas rodinných osláv 

a sviatkov. Nevieme však povedať či toto príležitostné konzumovanie alkoholu neprerastie do 

jeho častejšieho konzumovania a následnej závislosti, alebo ide skutočne len o symbolický 

prípitok, ktorý by však v žiadnom prípade nemal patriť do rúk nedospelej osoby.

Čo sa týka informovanosti študentov o alkohole, tabakových výrobkoch a ďalších 

drogách, okolo 80% študentov z oboch miest uviedlo, že sa cítia byť veľmi dobre informovaní

v danej oblasti, možnosť čiastočne uviedlo približne 15% a asi 5% študentov sa o danú 

problematiku nezaujíma. Len minimum z nich pokladá svoju informovanosť za nedostatočnú 

(približne 3% študentov v Bratislave, 0% chlapcov a 1% dievčat z Námestova).  

Najviac informácii o drogách študenti získavajú z masmédií (40% opýtaných), 

prípadne od kamarátov (50-60% opýtaných), menej respondentov získava informácie zo školy

(20% študentov), z literatúry (10-15% študentov) a od  rodiny len v minime prípadov (v 

priemere 5%). Je to smutné zistenie, keďže škola a rodina majú zastávať v prevencii závislostí 

a informovanosti mládeže popredné miesto. Informácie z médií, či od kamarátov môžu byť 

skreslené, neúplné, môžu zavádzať, či odľahčovať nebezpečenstvá a riziká spojené 

s užívaním návykových látok. 

K najčastejšie užívaným „mäkkým“ drogám medzi mládežou patria marihuana (45% 

chlapcov z Bratislavy, 50% chlapcov z Námestova, 35% dievčat z Bratislavy, 26% dievčat z 

Námestova), hašiš (6% chlapcov z Bratislavy, 18% chlapcov z Námestova, približne 4% 

dievčat v oboch mestách) a psylocibín (1% študentov z Bratislavy, 2% dievčat z Námestova 

a 21% chlapcov z Námestova). Z „tvrdých“ drog sú to v oboch mestách najmä pervitín (3% 

chlapcov z Bratislavy, 5% chlapcov z Námestova, 1% dievčat z Bratislavy a 2% dievčat z 

Námestova), extáza (7% chlapcov z Bratislavy, 5% chlapcov z Námestova, z dievčat to boli 

3% v Námestove). Skúsenosti s experimentovaním s LSD uviedli len študenti v Námestove 

(3% chlapcov a 1% dievčat), ale 4% chlapcov z Bratislavy už vyskúšalo kokaín. 

Študenti najčastejšie získali drogu (okrem alkoholu a tabakových výrobkov), pri 

svojom prvom experimentovaní od priateľov (25% chlapcov a 27% dievčat z Bratislavy, 35% 

chlapcov a 20% dievčat z Námestova), spolužiakov (6% študentov z Bratislavy, 10% 

chlapcov a 5% dievčat z Námestova) a len v pár prípadoch si ju zabezpečil študent sám (6% 

chlapcov a 1% dievčat z Bratislavy, v Námestove len 1% chlapcov), či prostredníctvom dílera

(4% chlapcov a 1% dievčat z Bratislavy, v Námestove 1% chlapcov aj dievčat). Istá časť 
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respondentov (2% chlapcov a 4% dievčat z Bratislavy, 3% dievčat z Námestova) získalo 

drogu pri prvom experimentovaní od neznámej osoby (viď graf č.4). Práve preto treba mať 

dieťa pod zdravým dohľadom, ustriehnuť a zaujímať sa o to, čo robí, ako trávi voľný čas a 

s kým sa stýka. Rozprávať sa s ním o problémoch, budovať dôveru a podporovať najmä tie 

kamarátstva, ktoré môžu mať prínos pre rozvoj jeho osobnosti, talentov a neprivedú ho 

k užívaniu návykových látok. 

Obr. 4: Kto ti zabezpečil drogu pri prvom experimentovaní? (okrem alkoholu a tabakových výrobkov)

Okolo 50% študentov v oboch mestách si myslí, že v ich školskom okolí je ľahké 

zohnať drogu. Len 2-3% študentov (6% dievčat z Námestova) uviedlo, že je ťažké zohnať 

drogu v ich školskom okolí. Zvyšní študenti (40-47%) zvolili možnosť neviem.

Najčastejšie motívy toho, prečo študenti skúšali fajčiť, sú zvedavosť (25% chlapcov 

a 39% dievčat z Bratislavy, 39% chlapcov a 40% dievčat z Námestova), nuda (takmer 9% 

chlapcov a 7% dievčat z Bratislavy, 8% chlapcov a 11% dievčat z Námestova). 

Viacero dievčat z Bratislavy (9%) volilo možnosť stres. Za najčastejšie príčiny, prečo mladý 

človek siaha po droge (okrem alkoholu a tabakových výrobkov), študenti uvádzali najmä 

túžbu po novom zážitku (50% opýtaných v Bratislave a 40% študentov v Námestove), 

zaradenie sa do partie (takmer 30% chlapcov a 40% dievčat v oboch mestách), či snahu 

upútať na seba pozornosť a zviditeľniť sa (okolo 25% všetkých respondentov), v menej 

prípadoch nudu (len okolo 10% študentov v oboch mestách). Snahu vyriešiť si vnútorné 

problémy, ako motív užívania drog označilo 24% chlapcov, 40% dievčat z Bratislavy, takmer 

8% chlapcov a 33% dievčat z Námestova.

Pri výbere miest som predpokladala, že sa vyskytnú výraznejšie rozdiely medzi 

Bratislavou a Námestovom. Predpokladala som, že mládež v Bratislave, bude mať väčšie 

skúsenosti s návykovými látkami, pretože tu vyrastá nová generácia orientovaná vo 

výraznejšie konzumnej spoločnosti, ako v malom meste. Na veľkomestských sídliskách sa 
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častejšie vytvárajú skupiny, prikláňajúce sa k životným filozofiám  spojeným s užívaním 

drog. Ďalšia skutočnosť, ktorá mala vplývať na zvýšený výskyt a šírenie návykových látok je 

samotná geografická poloha mesta Bratislavy. Je situovaná na hraniciach s dvoma štátmi -

Maďarskom  a Rakúskom, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť väčšieho výskytu návykových 

látok. No nijaké výrazné rozdiely medzi veľkým a malým mestom sa nepreukázali. Mohla to 

spôsobiť práve podobná okolnosť, že Námestovo leží v blízkosti Poľskej republiky, čo 

ponúka nižšie ceny a otvorené možnosti pre  rozvoj drogového trhu. 

Záver

Výsledky prieskumu nás upozorňujú na existujúci problém požívania návykových 

látok u stredoškolskej mládeže. Jasne ukazujú, že deti sú v kontakte a experimentujú 

s návykovými látkami. Upriamujú pozornosť na tie, s ktorými majú žiaci najčastejšie do 

činenia, na ktoré treba v rámci prevencie zamerať najväčšiu pozornosť. Dali by sa vhodne 

využiť pri zostavovaní preventívneho programu na daných školách, aby ich užívanie nemalo 

so zvyšujúcim sa vekom stúpajúci trend, ale naopak.

Odhalenie a pochopenie príčin, prečo mladý človek siaha po droge, by bola azda tá 

najšťastnejšia správa pre všetkých zaangažovaných v boji proti drogám. Dnes poznáme 

mnohé z príčin, ktoré vedú k závislosti a predsa toxikomanov neubúda. Spôsobuje to nielen 

množstvo vplyvov, ale aj ich spoluúčinok, prepletenosť a často nie ideálne životné 

podmienky, ktoré by potreboval každý z nás a najmä deti.
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Úvod a formulácia cieľa

Výchova žiakov k starostlivosti o životné prostredie je zložitý a dlhotrvajúci proces, na 

ktorom by sa mali zúčastňovať všetky vyučovacie predmety. Všetka činnosť musí byť 

cieľavedomá a nenásilná, nemôže sa iba „prilepovať“ k jednotlivým vyučovacím predmetom 

1. Environmentálna výchova je v štátnom kurikulu 2 zavedená ako prierezová téma, ktorá 

je povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Jednou z možností naplnenia tejto prierezovej témy 

je integrácia jednotlivých tematických okruhov do vyučovacích predmetov. Prírodovedné 

predmety majú pomerne veľa príležitostí na utváranie sústavy vedomostí v tejto oblasti 

využívajúc medzipredmetové vzťahy s dôrazom na interdisciplinaritu a pochopenie 

vzájomných väzieb.

Aj keď doterajšie poznatky z praxe potvrdzujú, že vyššia vedomostná úroveň 

v environmentálnych otázkach nevedie vždy k väčšiemu uvedomeniu a konaniu pre prospech 

životného prostredia 3, z realizovaných výskumov mapujúcich vzťah človeka k životnému 

prostrediu vyplýva silná korelácia medzi vzťahom k prírodovedným predmetom a vzťahom 

k životnému prostrediu 4, 5. Práca učiteľov sa preto orientuje na základné princípy:

 učiť žiakov o životnom prostredí,

 vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia,

 vychovávať žiakov pre životné prostredie 3.

Efektívnosť vyučovania je ovplyvnená podmienkami (vnútornými aj vonkajšími), 

cieľom, obsahom vzdelávania, osobnosťou žiaka, osobnosťou učiteľa a jeho aplikáciou 

didaktických prostriedkov, ktoré tvoria metódy, formy práce, učebné pomôcky a didaktická 

technika, ktorých premyslený výber v edukačnom procese je jednou z určujúcich podmienok 

zvyšovania jeho efektívnosti 6. Výskumy ukazujú, že informácie vstupujú do nášho mozgu 

nasledujúcim spôsobom: 87% očami, 9% ušami a 4% inými zmyslami. Predmety pôsobia 
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ďaleko viac než slová či obrázky, najmä keď ich možno brať do ruky. Na ich používaní je 

veľkou mierou založené vyučovanie prírodovedných predmetov – modely a skutočné 

predmety vnášajú do hodín realitu 7.

Metódy výskumu

K predstaveniu modelu Ekodomu ako učebnej pomôcky pre environmentálnu výchovu 

vo vyučovaní chémie boli použité tieto metódy:

 metóda štúdia dostupnej literatúry a internetových zdrojov,

 zabezpečenie modelu Ekodomu určeného pre experimentovanie, 

 experimentovanie s modelom, vlastné výskumné projekty,

 rozpracovanie návrhu vhodného zaradenia modelu do vyučovacieho procesu 

chémie vzhľadom na výkonový štandard, ktorý je vymedzený v štátnom 

kurikulu s podporou environmentálnej výchovy ako prierezovej témy.

Výsledky a diskusia

Model ekodomu – predstavenie 

Model Ekodomu Power House (obr.1) 8 bol získaný s materiálnou podporou 

Ministerstva školstva SR v rámci projektu Týždeň vedy  a techniky na Slovensku v roku 2006. 

Model predstavuje názornú ukážku využitia obnoviteľných zdrojov energie v praxi a zároveň 

pomáha vysvetľovať základné vedecké princípy. Neumožňuje vysvetliť všetky obnoviteľné 

formy energie – autor vyberá len tie najjednoduchšie a najbežnejšie. Pozornosť je sústredená 

na tepelnú a svetelnú energiu Slnka, energiu vetra, elektrochemickú energiu a energiu 

z rastlín. Pomocou modelu môžeme demonštrovať ako sa dá energia premieňať a využívať.

Stavebnica obsahuje fotovoltaické články, parabolické zrkadlo, veternú vrtuľu, 

elektromotor, kompas, zariadenie ohrev vody a osvetlenie domu, výťah, lis na olej, olejnaté 

semená, teplomer, magnety, batérie, zariadenie na elektrolýzu, zariadenie na využitie biomasy, 

auto na veterný pohon, auto na vodík a stavebné súčasti stavebnice modelu. K domčeku sa dá 

pribudovať skleník. Rozvíja kreativitu študentov pri úvahách, ako  zapojiť komponenty do 

systému, aby čo najefektívnejšie využívali energiu svetla a vetra.
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Obr. 1: Model ekodomu a vybrané súčasti stavebnice 8

Návrh zaradenia modelu Ekodomu do vyučovania chémie v 1. ročníku gymnázia

Učebné pomôcky splnia účinne pedagogicko – didaktickú funkciu len správnym 

a vhodným začlenením do vyučovacieho procesu. Model a sada pomôcok k modelu Ekodomu 

poskytuje učiteľovi flexibilitu čo sa týka metód a foriem sprístupňovania učiva s dôrazom na 

environmentálnu výchovu na rôznych úrovniach a typoch škôl. Je ju možné využiť pri 

sprístupňovaní nových pojmov pomocou jednoduchých demonštrácií, ale aj pri zadávaní 

náročnejších experimentov. Zaradenie do vyučovacieho procesu je pomerne variabilné čo sa 

týka tém (tab.1).

Tab. 1: Návrh aktivít využívajúcich model Ekodomu vo vyučovacom procese chémie v 1. ročníku gymnázia 2.

učivo Výkonový štandard ISCED 34 Využitie modelu a aktivizujúcich 

Auto na veterný 
pohon

Citrónová 
batéria

Generátor 
veternej 
energie

Jednoramenné  váhy

Elektrický 
výťah

Jednoduchá 
chladnička

Solárny 
kolektor

Skleník 

Olejová 
lampa

Lis na olejnaté 
semená

Slnečná parabola 

Solárne články
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úloh

Pozorovanie a pokus v chémii

Základné 

laboratórne 

operácie

 Zistiť hmotnosť tuhej látky 

vážením

 Pripraviť roztok s daným 

hmotnostným zlomkom

 Oddeliť rozpustenú látku 

z roztoku kryštalizáciou

 Experiment: Ako získať pitnú 

vodu z morskej vody

o Využitie destilácie v praxi, 

vlastnosti destilovanej vody

Sústavy látok

Spôsoby 

oddeľovania 

zložiek zmesí

Roztok

 Navrhnúť vhodný spôsob 

oddelenia zložiek zmesí

 Vypočítať hmotnostný zlomok 

zložky v roztoku

 Experiment: Ako získať soľ z 

morskej vody

o výpočet zloženia slanej vody

Chemické reakcie, chemické rovnice

Typy 

chemických

reakcií

 napísať jednoduché chemické 

schémy

 Čo sú kyslé dažde? Aké chemické 

deje prebiehajú pri vzniku kyslých 

dažďov?

 Charakterizovať deje, zapísať 

rovnice reakcií, ktorými získavame 

vodík zo zlúčenín

 Opísať typ reakcie zlučovania 

vodíka s kyslíkom

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Klasifikácia 

dejov 

z energetického 

hľadiska

 využiť 1. termochemický zákon

 vymenovať príklady 

exotermickej a endotermickej 

reakcie z každodenného života

 Z termochemického hľadiska 

opísať deje: spôsobujúce 

skleníkový efekt, rozklad vody, 

zlučovanie vodíka a kyslíka, 

kvasenie kapusty, 

 Využitie biomasy

Redoxné reakcie

Galvanický 

článok, 

 poznať použitie galvanických 

článkov a akumulátorov 

 Experiment: Sila citrónovej 

limonády
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palivový 

článok, 

elektrolýza

v každodennom živote

 poznať príklady redoxných 

reakcií v praxi

o citrónová batéria

 Experiment: Vodík – čisté palivo

o elektrolytický rozklad vody

Chemické prvky a ich zlúčeniny 

vodík  Charakterizovať atóm vodíka 

z hľadiska jeho zloženia 

a štruktúry

 Vysvetliť najdôležitejšie 

vlastnosti vodíka

 Charakterizovať zlúčeniny 

vodíka z hľadiska ich zloženia, 

štruktúry, vlastností a významu

 Experiment: Vodík ako zdroj čistej 

energie – autíčko na vodík

 Ako je vyriešená otázka 

bezpečnosti v automobiloch 

jazdiacich na benzín, plyn (LPG), 

na vodík?

 Experiment: výbušné vlastnosti 

vodíka, spôsoby prípravy vodíka –

ich využiteľnosť v praxi

Model Ekodomu nie je „hotovou“ učebnou pomôckou. Keďže sada je dodávaná 

demontovaná, je potrebné model domčeka postaviť, zlepiť jednotlivé súčasti a postupne 

vyskúšať či overiť teoretické poznatky. Z časového hľadiska tak ide o pomerne náročné 

experimentovanie, preto sa ukazuje ako vhodnejší spôsob využiť túto sadu na dlhodobejšie 

projekty, v ktorých si študenti sami stavajú model a zapájajú jednotlivé komponenty. Napriek 

tomu, práve tieto aktivity pôsobia na študentov motivačne, ako výzva – využívajú svoje 

zručnosti, skúsenosti, vedomosti aj z iných predmetov a získavajú nové. Zároveň tieto aktivity 

podporujú spoluprácu v skupine a vnášajú viac citovej komunikácie do samotného vyučovania 

– žiaci sú nútení spoločne hľadať spôsoby riešenia a pomáhať si. Akonáhle má učiteľ 

k dispozícii jednotlivé komponenty pospájané do ucelených častí, je manipulácia s modelom 

veľmi jednoduchá a názorná.  

Záver

Model Ekodomu ponúka oveľa viac námetov, ako podporiť environmentálnu výchovu 

vo vyučovaní prírodovedných predmetov, najmä fyziky, chémie a biológie ako je uvedené 

v návrhoch vyššie. Model možno  použiť napríklad pri vysvetľovaní:

 pojmu pasívny dom – vykurovanie domu pomocou Slnka

 pojmu skleníkový efekt
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 na akom princípe funguje klimatizácia 

 pojmu fotovoltaika, solárne kolektory –využitie slnečnej energie pre domácnosti

 pojmu batéria – výroba elektrického prúdu pomocou kovu a kyseliny

 témy vodík – čisté palivo, elektrolýza vody

 ako vyrobiť elektrický prúd pomocou magnetického poľa

 pojmu parabola, parabolické zrkadlo – využitie v praxi

 pojmov práca a sila

 energia vetra – princíp plachtenia, veterný mlyn 

 princípu fotosyntézy

 využitia olejnatých rastlín

 procesu kvasenia a iné 8

Spojením slovného vysvetlenia s názornou demonštráciou alebo priamym narábaním 

s predmetom vzniká u žiaka spojenie obrazu, predstavy o predmete a myšlienky o predmete –

pojmu. Model Ekodomu prispieva k takému spojeniu, ktoré dáva pojmovej a myšlienkovej 

činnosti žiaka pevné základy.
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Moderná škola – inovatívne vyučovanie chémie na ZŠ a SŠ s nasadením digitálne 

spracovaného obsahu 
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Úvod a formulácia cieľa

Reforma vzdelávania, ktorá v súčasnosti prebieha v Slovenskej republike, vyžaduje 

úplne nový prístup k procesu vzdelávania, ktoré sa zároveň mení na celoživotné vzdelávanie. 

Učiteľ aj žiak menia svoje zažité role a kompetencie. To si vyžaduje principiálne zmeny 

v obsahu, metódach a vo formách vyučovacieho procesu. Preto je potrebné hľadať možnosti, 

akým spôsobom pripraviť učiteľov, aby mali potrebné kompetencie pre prácu v modernej 

škole 21. storočia. Našou snahou nemôže byť priniesť do školy len nové technológie, ale 

hlavne nový obsah, postupy, formy a metódy vzdelávania s podporou IKT, ktoré by prispeli 

k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov a schopnosti ich využitia v praxi. 

V súčasnej dobe sa stretávame s pojmom Univerzálne Kurikulum – digitálne 

spracovaný obsah, ktorý sa presadzuje v krajinách EÚ.

,,Universal curriculum - Planéta vedomostí“, digitálne spracovaný obsah 

pre prírodovedné predmety v anglickej verzii vyvinula spoločnosť Young Digital Planet 

pod názvom „Universal Curriculum“ (www.universalcurriculum.com). Toto flexibilné 

vzdelávacie prostredie, určené pre predmety chémia, fyzika, matematika, biológia 

a prírodoveda, je nástrojom, ktorý v nastupujúcej obsahovej reforme môže pomôcť školám pri 

tvorbe obsahu pre nový štátny a školský vzdelávací program. „Universal Curriculum“ zahŕňa 

vekovú úroveň žiakov a študentov od 10 do 19 rokov [2]. Digitálne spracovaný obsah 

ponúka vyššiu kvalitu a moderné riadenie vyučovacieho procesu, prináša vzdelávacie a 

výchovné procesy na úplne novej úrovni personalizácie vzdelávania. Prezentuje variabilnosť 

rozličných didaktických prístupov, metodických postupov, ukážok zaujímavých  vyučovacích 

hodín a množstvo nových nápadov. Demo ukážky sú na webovej stránke 

http://www3.ydp.com.pl/ydp/e-content/99,Universal-Curriculum.html. Celý digitálne 
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spracovaný obsah je prístupný on-line na internete, každý užívateľ (učiteľ aj žiak) má svoje 

prístupové heslo a rôzne úrovne oprávnení.     

Študentský obsah je tvorený rôznymi výučbovými nástrojmi pre štúdium a prácu 

s digitálnym obsahom, ako napr. slovník s odbornými termínmi a ich definíciami, kalkulačka, 

životopisy vedcov, poznámkový blok a tiež interaktívna periodická tabuľka chemických 

prvkov. Ďalej ponúka doplnkový študijný materiál ako doplnkové animácie, video a audio 

nahrávky, hry, atď. Pravidelnou súčasťou jednotlivých tém je aj spätná väzba, ktorá je 

realizovaná interaktívne. 

Učiteľský obsah zahŕňa množstvo ďalších nástrojov, prostredníctvom ktorých môže 

učiteľ  digitálny obsah upravovať, dopĺňať a zmeniť jeho štruktúru podľa jeho aktuálnych 

potrieb. Dôležitou časťou digitálneho kurikula sú aj metodické informácie určené tak pre

študentov, ako aj pre učiteľa [2], [8], [9]. Digitálnym vzdelávacím prostredím spolu 

s digitálne spracovaným obsahom, učiteľ dostáva prvý krát možnosť personalizovať proces 

vzdelávania, t.j. „ušiť vzdelávanie na potreby každého žiaka“. 

Práca s digitálne spracovaným obsahom má pre vyučovaciu hodinu veľký prínos, 

hlavne vtedy ak sa používa spolu s interaktívnou tabuľou – Interactive Whiteboard - IWB. 

Digitálne spracovaný obsah spolu s IWB technológiou môže byť ľahko integrovaný do triedy 

pre adresovanie potrieb všetkých študentov. Vytvorenie vhodných prostredí, ktoré sú 

prístupné každému, bez ohľadu na handicap, minimalizuje potrebu individuálnych 

prispôsobení a preto znižuje dodatočné náklady pre školy [7].

Interaktívne tabule umožňujú učiteľom vyučovať rôznymi učebnými štýlmi, ako je 

kinestetický a vizuálny. Ďalej učiteľom uľahčujú pripraviť ich hodiny podľa potrieb žiakov 

a tvoriť možnosti pre kolaboratívne vyučovanie. Inými slovami, sú ideálne pre pomoc školám, 

ktoré sa chcú uchopiť personalizovaného učebného prístupu.

Miller, Glover a Averis prezentujú, že potenciál IWB je závislý od role, ktorú učiteľ 

zohráva pri ich využití. Preto je dôležité zistiť schopnosť pedagógov integrovať nové 

technológie a identifikovať niektoré možné pedagogické nástrahy, s ktorými sa môžeme 

stretnúť [4].

Painter, Whiting a Wolters tvrdia, že efektívna implementácia IWB si vyžaduje 

prieskum pedagogických prístupov za účelom dosiahnutia čo najlepších učebných výsledkov 

študentmi, ktorí by si mali viac osvojiť role spolupracovníkov a pomocníkov [5].

Efektívne využitie IWB podporuje rôznorodé možnosti pre kolaboratívne 

a interaktívne učenie sa, samotný učiteľ môže pritom poskytnúť skúsenosti, ktoré budú 

súčasne nápomocné aj flexibilné [1].
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V rámci prebiehajúcej školskej reformy by malo prísť ku kvalitatívnym zmenám, ktoré 

by mali naplniť podstatu názvu Moderná škola. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave je 

lídrom v procese premeny tradičnej školy na Modernú školu, ktorej základy boli vytvorené 

v projekte Infovek Slovensko. Vo februári 2008 bola na Prírodovedeckej fakulte UK 

vyhlásená nová „Iniciatíva za digitálne školy – IDeŠ“, ktorej odborným garantom je Doc. 

RNDr. B. Brestenská, PhD. Pilotný projekt IDeŠ bol zameraný na prvotné experimentálne 

overenie a implementáciu medzinárodného Univerzálneho Kurikula, ktoré vzniklo v rámci 

medzinárodného konzorcia krajín EÚ, do vyučovania chémie a ďalších prírodovedných 

predmetov. 

Cieľom Iniciatívy za Digitálne školy bolo predovšetkým zasadiť sa o intenzívnejšie 

využívanie moderného digitálne spracovaného obsahu s podporou interaktívnej tabule v 

školskej praxi. Inšpirovať pedagógov pre využívanie nových vyučovacích metód a zároveň im 

poskytnúť metodickú pomoc pri vyučovaní formou digitálne spracovaného obsahu a IKT pre 

skvalitnenie vyučovania. Hlavným cieľom bolo predstaviť učiteľom a žiakom digitálne 

spracovaný obsah a experimentálne overiť možnosti jeho nasadenia aj do nášho 

vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Náš záujem bol zameraný na to, 

aký názor majú učitelia a žiaci na moderné vzdelávanie s využitím digitálne spracovaného

obsahu a použitím interaktívnej tabule a na zhodnotenie situácie pripravenosti učiteľov na 

prácu s inovatívnymi metódami a v tvorbe metodík moderného vyučovania.

Metódy výskumu

Do Pilotného projektu bolo zapojených 7 škôl (5 bratislavských, 2 mimobratislavské, 

z toho 4 gymnáziá a 3 základné školy) so 17 učiteľmi a 398 žiakmi. Ako výskumnú metódu 

sme zvolili dotazník a to pred a po pilotnom overovaní digitálneho obsahu s dôrazom na 

zistenie vzťahu, postojov a názorov na využívanie digitálnych foriem vzdelávania v školách a 

pôsobenie digitálneho obsahu na efektivitu, interaktivitu a motiváciu žiakov a študentov. 

Dotazník bol vytvorený profesionálnym psychológom na MPC v Bratislave a konzultovaný 

odborným garantom projektu. Ďalšou výskumnou metódou bola kvalitatívna obsahová 

analýza metodík Otvorených hodín s UC, vytvorených učiteľmi prírodovedných predmetov.

Výstupom pilotného projektu digitálneho vzdelávania je okrem spracovania nových 

metodík zameraných na vyučovacie hodiny s digitálne spracovaným obsahom a interaktívnou 

tabuľou a ich obsahovej analýzy, aj sprístupnenie výhod a nevýhod tejto formy vyučovania 

získaných prostredníctvom rozhovorov s učiteľmi. 
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Výsledky a diskusia

Vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku sa podrobnejšie zameriavame na obsahovú 

analýzu metodík vytvorených učiteľmi prírodovedných predmetov.

Prostredníctvom kvalitatívnej obsahovej analýzy metodík vytvorených učiteľmi 

prírodovedných predmetov sme sa snažili získať relevantné podklady pre zhodnotenie 

súčasnej situácie týkajúcej sa pripravenosti učiteľov učiť inovatívnymi spôsobmi a ich 

schopnosti tvoriť metodiky moderného vyučovania.

V obsahovej analýze metodík vytvorených učiteľmi sme sa zamerali na 3 kategórie: 

kategória A bola zameraná na mieru schopnosti učiteľov pracovať s  poskytnutým digitálne 

spracovaným obsahom a interaktívnou tabuľou, kategória B na hodnotenie organizácie 

vyučovacej hodiny učiteľmi a kategória C na riadenie vyučovacej hodiny učiteľmi. Tieto tri 

hlavné kategórie sme ešte rozčlenili do ďalších 10 subkategórií. V príspevku uvádzame 

zaujímavé výsledky obsahovej analýzy vybraných subkategórií spomínaných troch hlavných 

kategórií.

Výskumy, vrátane nášho, dávajú veľa príkladov učiteľov, ktorí podvedome používajú 

digitálne spracovaný obsah, IWB a ďalšie technológie často tradičným spôsobom, 

poskytovaním učebného obsahu prostredníctvom výkladu a poznámok a používaním IWB ako 

klasickej čiernej tabule [3], [6].

Podľa dĺžky trvania učitelia uprednostňovali 60 až 90 minútové vyučovacie hodiny. 

Vyššia frekventovanosť využívania 60 až 90 minútových vyučovacích hodín sa zo strany 

učiteľov prejavila pravdepodobne kvôli zvýšenému výskytu interdisciplinárnych hodín. 

Námety využívať vo vyučovaní interdisciplinárne hodiny považujeme za krok učiteľov vpred. 

Tu sme mali možnosť vidieť  modernejší prístup učiteľov k vyučovaciemu procesu, a nielen 

učiteľmi tak často  využívané hodiny  základného typu, čo vysoko oceňujeme. 

Na otvorených hodinách sme sa mohli presvedčiť, že podľa počtu žiakov učitelia 

uprednostňovali skupinové vyučovanie na úkor frontálneho (vyučovanie s celou triedou). 

Domnievame sa, že využívanie aktivizačných metód a foriem vyučovania v rámci dosiahnutia 

individualizovaného a personalizovaného prístupu k žiakom, si vyžaduje menší počet žiakov 

na vyučovacej hodine a zrušenie klasickej 45 minútovej vyučovacej hodiny.

Čo sa týka štruktúry vyučovacej hodiny, učitelia využívali tradičný spôsob 

vyučovania, teda zmiešaný typ vyučovacej hodiny. V takomto type vyučovacej hodiny sa 

hodina člení na: a) začiatok hodiny, ktorý je určitým organizačným momentom, využíva sa na 

zistenie prítomnosti žiakov, objasnenie obsahu vyučovania a pokynov pre použitie učebníc, 

zošitov a iných pomôcok b) opakovanie a upevňovanie prebraného učiva a kontrola domácej 
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úlohy c) výklad nového učiva – kde v našom prípade učitelia využívali hlavne digitálne 

spracovaný obsah d) upevňovanie a precvičovanie nových poznatkov, ich zhrnutie 

a utriedenie prostredníctvom frontálneho opakovania e) zadanie a vysvetlenie domácej úlohy. 

Učitelia využívali inovatívne metódy vyučovania len v nízkej miere.

Na základe analýzy metodík a tiež prostredníctvom otvorených hodín, na ktorých sme 

sa zúčastnili ako pozorovatelia, sme došli k záveru, že učitelia sa  zhostili úlohy mediátora, 

čiže sprostredkovateľa informácií a žiaci boli síce aktívny, ale stále iba prijímatelia 

informácií. Na vyučovacích hodinách chýbal priestor pre samostatnú prácu žiakov, 

prostredníctvom ktorej sa vlastne učenie stáva zmysluplným.

Myslíme si, keby hodiny boli urobené inou formou s využitím aktivizačných metód 

(projektové, problémové vyučovanie, praktická hodina a nie hodina základného typu) učiteľ 

by tu mohol vystupovať ako koordinátor informácií a manažér vyučovacieho procesu, 

v ktorom žiaci nie sú len prijímateľmi informácií ale ich aktívnymi objaviteľmi.

Zo záverov obsahovej analýzy metodík s využitím digitálneho obsahu a interaktívnej 

tabule vytvorených učiteľmi pilotných škôl zapojených do projektu IDeŠ vyplynulo, že v nich 

absentujú hlavne zložky zamerané na inovatívne vyučovanie, aktivizačné metódy, formy 

a prostriedky vyučovania a učitelia nevyužili v plnej miere flexibilitu poskytnutého digitálne

spracovaného obsahu a interaktívnej tabule. Samozrejme je potrebné brať do úvahy aj fakt, že 

pilotní učitelia robili s digitálne spracovaným obsahom a s IWB prvý krát a na zoznámenie 

a nacvičenie si práce s novou technológiu mali len krátky čas. Napriek predchádzajúcim 

konštatovaniam, musíme vyzdvihnúť vysokú motiváciu a záujem učiteľov o pilotný projekt 

a o dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Môžeme konštatovať, že v metodikách sa prejavilo iba čiastočné inovatívne myslenie 

učiteľov, a preto usudzujeme, že je potrebné vzdelávať učiteľov v nových obsahových, 

metodických a technologických trendoch a naučiť ich „nebáť sa“ moderne myslieť a konať. 

Záver

Univerzálne Kurikulum, digitálne spracovaný obsah je nový nástroj pre učiteľa 

a študenta. Jeho implementácia sa realizuje v Poľsku, Anglicku, Švédsku, Fínsku, Latinskej 

Amerike aj Číne. Je to výzva aj pre nás na Slovensku. 

Predpokladáme, že inovatívne vzdelávanie s digitálne spracovaným obsahom pomôže 

motivovať žiakov, umožní učiteľom rozvíjať nové kompetencie manažéra vzdelávania a môže 

byť vhodným prostriedkom pre väčšiu aktivizáciu žiakov v procese učenia, ako i 

diagnostickým nástrojom pre preverovanie vedomostí a zručností žiakov. 
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Od začiatku školského roka 2008/2009 plánujeme zvýšenie počtu experimentálnych 

škôl v rámci Národného Programu Modernizácia Vzdelávania na ZŠ a SŠ v gescii MŠ SR, 

ktoré budú testovať digitálne spracovaný vzdelávací obsah. Sme aktívnymi spolupracovníkmi

Ministerstva školstva na realizácii vízie Modernej školy na Slovensku.

Originálne a inovatívne výstupy z projektu sa  budú používať v rôznych formách 

ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov ako i na seminároch v 4. a 5. 

ročníku učiteľstva prírodovedných predmetov na fakulte a tak aj v príprave budúcich učiteľov 

prírodovedných predmetov.
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Úvod a formulácia cieľa

Pri tradičnom spôsobe výučby biológie sa podstata praktického využitia získaných 

poznatkov a súvislostí medzi dôležitými javmi vytrácajú [9]. Študenti si nedokážu zmysluplne 

osvojiť vedecké poznatky, chýbajú medzi nimi vzájomné vzťahy [3]. K podobným záverom

dospeli viacerí autori [1, 2, 6].

Základom doteraz platnej koncepcie biológie je celoplošná transformácia vedného 

systému do didaktického. Biologické poznanie sa odvíja od základnej stavebnej jednotky 

všetkých živých organizmov – bunky. Žiaci sa postupne oboznamujú so stavbou rastlinného 

a živočíšneho tela, metabolickými procesmi rastlín a živočíchov, ich rozmnožovaním 

a systémom. Takýto spôsob sprístupňovania biologických poznatkov je pre žiakov náročný, 

pretože je priskoro a akademicky fomalizovaný. Sprístupňované pojmy sú pre žiakov príliš 

abstraktné, napr.: zloženie bunky, význam a funkcia bunkových organel, rozmnožovanie 

či metabolizmus bunky a i.. Osuská [3] a ďalší autori [12, 14] ktorí sa zaoberajú obsahom 

školskej biológie sa prikláňajú k zmene prístupu k prírodovednej výchove tak, aby biologické

poznatky nielen zodpovedali kognitívnemu vývinovému stupňu žiaka, ale aby boli pre žiaka 

zmysluplné a vplývali aj na rozvoj jeho osobnosti.

Konkretizáciou týchto snáh v spolupráci s gymnáziom na Ul. L. Sáru a ŠPÚ v 

Bratislave bolo vytvorenie alternatívneho obsahu biológie pre kvintu (1.roč.) a sextu 

osemročného gymnázia (2. ročník štvorročného gymnázia). Východiskom tvorby obsahu 

podľa tejto koncepcie bol vtedy aktuálny vzdelávací štandard (šk. rok 2007/2008). Ako 

modelový príklad vysvetľovania zákonitostí Botaniky (biológia rastlín a bunky) a Zoológie 

(systém a fyziológia živočíchov) boli zvolené prírodné spoločenstvá (ekosystém lesa, vodný 

ekosystém), s ktorými prichádzajú študenti do styku v bežnom živote. Žiaci sa najprv 

oboznamujú s rastlinami, živočíchmi, ktoré sú im známe z každodenného života, s ich 
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významom v ekosystéme. Postupne sa zoznamujú s ich systémom až neskôr sa zameriavajú 

na ich stavbu tela, metabolizmus, ako aj na základnú stavebnú jednotku – bunku. 

Experimentálne overovanie alternatívneho obsahu sa uskutočnilo v školskom roku 

2007/2008. Vzhľadom na možný rozsah tohto príspevku sa zameriavame len na zhrnutie 

podstatných výsledkov a závery z nich vyplývajúce. Podrobné výsledky experimentu sme 

prezentovali v príspevkoch [8, 9].

Cieľom pedagogického experimentu bolo overiť alternatívny obsah biológie pre kvintu 

a sextu osemročného gymnázia a následne ho optimalizovať na príklade tematických celkov 

Všeobecné vlastnosti bunky; Metabolizmus bunky; Stavba rastlinného tela; Fyziológia rastlín; 

Nebunkové a prokaryotické organizmy, Huby, Lišajníky, Ekológia rastlín; Systém, fylogenéza 

a ekológia rastlín; Systém, fylogenéza a ekológia živočíchov; Fyziológia živočíchov. 

Metódy výskumu

Výskumným nástrojom bol kriteriálny didaktický test. Úlohy sme zostavili tak, aby 

overovali nielen mieru zapamätania, ale aj porozumenie a aplikáciu základného učiva. 

Overovanie vychádzalo z kritéria, že ak dosiahnutá úspešnosť riešenia úloh testu bude 75 %, 

možno výkon študentov považovať za primeraný a výber učiva alternatívneho obsahu za 

optimálny. 

Výsledky a diskusia

Na základe kvantitatívnej analýzy výsledkov môžeme konštatovať, že žiaci dosiahli 

v riešení úloh z Fyziológie živočíchov, Systému, fylogenézy a ekológie živočíchov, Systému, 

fylogenézy a ekológie rastlín (tab. 1, 2) porovnateľné výsledky s výskumom v ostatných 

rokoch [pozri bližšie 4, 5, 6, 7, 10, 11] a v tematických celkoch Biológia bunky; Stavba 

rastlinného tela; Fyziológia rastlín; Nebunkové a prokaryotické organizmy, Huby, Lišajníky, 

Ekológia rastlín (tab. 1, 2) dokonca lepšie výsledky ako pri výučbe podľa dovtedy platných 

učebných osnov (teraz je v platnosti štátne kurikulum).

Na primeranej úrovni, zodpovedajúcej stanovenému kritériu (I = 75%) si žiaci osvojili 

základné učivo tematických celkov Stavba rastlinného tela; Fyziológia rastlín; Systém, 

fylogenéza a ekológia živočíchov; Nebunkové a prokaryotické organizmy, Huby, Lišajníky, 

Ekológia rastlín.
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Tab. 1: Porovnanie úspešnosti riešenia jednotlivých tematických celkov nášho výskumu s výskumom v rokoch   
            1998 až 2005.

Tab. 2: Porovnanie úspešnosti riešenia jednotlivých tematických celkov nášho výskumu s výskumom v rokoch 
             1998 až 2005.

Spôsob sprístupňovania biologických poznatkov cez prírodné spoločenstvá viedol 

u žiakov k lepšiemu pochopeniu nasledovných biologických javov:

 podstata životne dôležitých dejov – fotosyntéza, dýchanie,

 rozdiely medzi fotosyntézou, dýchaním, chemosyntézou,

 podstata vodného režimu a vedenia vody rastlinou,

 rozdiely v stavbe rastlinnej a živočíšnej bunky, 

 rozdiely v stavbe prokaryotickej a eukaryotickej bunky,

 poznávanie bunkových organel a ich funkcií.

Ukázalo sa, že alternatívny obsah mal napriek mnohým pozitívam aj svoje nedostatky 

(časové zvládnutie učiva, množstvo pojmov). Naďalej pretrvávali u žiakov nedostatky 

v pochopení biologických dejov ako napr.: 

 bunkové delenie – mitóza, meióza, 

rok Biológia
bunky

Stavba 
rastlinného tela

Fyziológia 
rastlín

Systém, 
fylogenéza 
a ekológia 

rastlín
1998/99 58,50% 63,60% 60,50%

2002/03 59,14% 59,82% 64,07% 65,37%

2003/04 61,66% 73,47% 63,64%

2007/08 69,86% 76,40% 76,29% 63,93%

rok Systém, fylogenéza 
a ekológia 
živočíchov

Fyziológia 
živočíchov

Nebunkové 
a prokaryo-tické 

organizmy, Huby, 
Lišajníky, 

Ekológia rastlín
1998/99 61,30% 62,90%

2000/01 60,62%

2002/03 56,03%

2003/04 63,77%

2004/05 79,34%

2007/08 78,16% 60,42% 80,88%
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 transport látok bunkou, 

 anabolické, katabolické procesy, 

 oplodnenie nahosemenných, krytosemenných rastlín, 

 funkcie a vzájomné prepojenia orgánových sústav živočíchov, 

 charakteristika  niektorých tried živočíchov, charakteristika niektorých zástupcov 

výtrusných a krytosemenných rastlín a i. [8, 9].

Náš vzdelávací systém nedostatočne rýchlo reaguje na meniace sa podmienky 

spoločnosti. Žiaci sú zaplavovaní množstvom poznatkov, ktoré sú pre mnohých z nich 

zbytočné v dôsledku ich profesijnej orientácie [14].

Potreba zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku vyvrcholila vstupom SR do EÚ. 

Vyvíjané úsilie bolo zamerané najmä na priblíženie sa nášho vzdelávacieho systému, 

vzdelávacím systémom vyspelých krajín EÚ a OECD. Výsledkom tohto snaženia je 

v školskom roku 2008/2009 zahájená Školská reforma [16].

Ako najvhodnejší spôsob vzdelávania, ktorý korešponduje s trendom krajín EÚ 

a OECD, ako aj požiadavkám projektu Milénium sa ukázal dvojstupňový stredoškolský 

vzdelávací systém [12]:

1. všeobecný základ (2–3 roky) ucelený systém základných poznatkov, získanie 

kompetencií na samostatnú a tvorivú prácu,

2. voliteľná nadstavba (1–2 roky) voliteľné predmety, príprava na vysokoškolské 

štúdium.

Záver

Výsledky overovania alternatívneho obsahu naznačili, že sprístupňovanie 

biologických poznatkov cez prírodné spoločenstvá je blízke chápaniu prírody žiakmi a viac 

ako celoplošná transformácia zodpovedá možnostiam a schopnostiam žiakov prijímať 

a chápať sprístupňované učivo. Prejavilo sa to aj v chápaní náročnejších biologických javov 

ako napríklad fotosyntéza, dýchanie a i.. Avšak nedostatky, najmä nedostatočné zvládnutie 

mnohých ďalších dôležitých biologických pojmov, ako aj málo času na ich upevnenie  

a zopakovanie, pretrvávali. 

Ukázalo sa, že je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup v odovzdávaní 

poznatkov žiakom podľa ich predpokladanej profesijnej orientácie (základná hodina pre 

všetkých a výberové maturitné semináre), čo zodpovedá podstate dvojstupňového 

vzdelávacieho systému [15]. Uvedená filozofia sa uplatnila aj pri tvorbe obsahu biológie 

štátneho kurikula. 
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Učivo sa nevytváralo mechanickým  kopírovaním vedného systému do didaktického, 

ale bolo zostavené podľa „problémov“, ktoré zohľadňujú základné biologické koncepcie

(bunková teória, základy metabolizmu, rozmnožovanie, dedičnosť a premenlivosť) a 

primerane zodpovedajú veku a schopnostiam žiakov. Východiskom pre koncipovanie učiva 

v 1. roč. je vodný ekosystém a do 3. roč. sú zaradené základy biológie človeka a zdravoveda

(pozri bližšie [16]). Takto koncipované učivo umožňuje rozvíjať základné ciele, ktorými sú: 

formovanie predstavy o živej prírode ako celku, rozvíjanie kladného vzťahu a úcty k prírode, 

upevňovanie zodpovedného vzťahu k vlastnému zdraviu, ale aj praktické problémy [16].
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Náčrt využitia interaktívnej tabule ako moderného nástroja výučby na základných 

školách

Gabriela Modráková Klimkovská

Základná škola Raslavice, Toplianska 144, 086 41 Raslavice, Slovensko; 

modrakova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie hovorí o informatizácii spoločnosti a o zavádzaní

informačno-komunikačných technológií do výučby. Skúsenosti z praxe ukazujú, že skôr 

narodení učitelia sa novej techniky a technických pomôcok obávajú, tí mladší ich vítajú. 

A žiaci? Niektorí s počítačom vyrástli, pre iných je to luxus, ktorý si doma nemôžu dovoliť 

a sú odkázaní iba na možnosti, ktoré im poskytuje škola.

Čo keď pôsobíte na škole, kde sa vedenie školy rozhodlo investovať nemalé peniaze 

do zakúpenia interaktívnych tabúľ? Neostáva Vám nič iné iba sa začať učiť. A časom učiť tak, 

aby ste v maximálnej možnej miere využili dostupnú techniku k dosiahnutiu tých najlepších 

a najoptimálnejších výkonov žiakov.

V ďalšom texte uvedieme niekoľko príkladov využívania interaktívnej tabule 

v školskej praxi ako aj postrehy dotazníkových prieskumov realizovaných na ZŠ 

v Raslaviciach medzi žiakmi piateho až deviateho ročníka.

Metódy výskumu

V školských rokoch 2006 – 2008 sme na Základnej škole v Raslaviciach realizovali 

medzi žiakmi aj učiteľmi dotazníkový prieskum. Dotazníky boli zostavené hlavne zo 

zatvorených úloh s možnosťou výberu odpovede z danej ponuky, respektíve s možnosťou 

dopísania stručnej odpovede. Dotazníky boli anonymné.

Zaujímalo nás, či vďaka používaniu interaktívnej tabule na vyučovacích hodinách 

geografie došlo v oblasti postojov žiakov k nejakým pozitívnym alebo negatívnym zmenám k 

predmetu. Očakávali sme, že žiaci, ktorí majú možnosť aktívne využívať interaktívnu tabuľu 

na vyučovacích hodinách budú mať aj pozitívnejší vzťah k predmetu. Zároveň sme očakávali, 

že žiaci prejavia zvýšený záujem o prácu s interaktívnou tabuľou.
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Výsledky a diskusia

Interaktívnu tabuľu je možné využiť ako „plátno“ slúžiace na premietanie rôznych 

obrazov, filmov alebo prezentácií. Toto využitie však žiakov nepodnecuje k vyššej 

samostatnej aktivite ani výrazne nezvyšuje ich záujem o obsah predmetu geografia. 

Interaktívnu tabuľu však môžeme oveľa efektívnejšie využiť ako priestor slúžiaci na 

manipuláciu s objektmi, textom alebo obrázkami, ktoré sú aj súčasťou bohatej knižnice 

ActivStudia. Veľkou výhodou oproti klasickým tabuliam je fakt, že s jednotlivými objektmi 

môžeme na tabuli ďalej pracovať a meniť ich vlastnosti, veľkosť či polohu. 

a) Pojmové mapy

Na hodinách geografie žiaci s obľubou tvoria rôzne pojmové mapy a schémy. Veľmi 

dobrý ohlas u žiakov majú pojmové mapy, ktoré už svojím tvarom pomáhajú lepšie si 

zapamätať a vybaviť potrebné vedomosti. Ako príklad uvádzame schému vytvorenú pre 

objekty nachádzajúce sa v našej slnečnej sústave, ktorej dominuje obraz slnka (obrázok 1). 

Obrázok 2 zachytáva ukážku žiackej práce na tému zvieratá a ich životné prostredie 

s využitím obrázkov z knižnice. Obrázok 3 je ukážkou samostatnej tvorivej práce ôsmakov.

                              

    Obr. 1: Ukážka pojmovej mapy textovej                             Obr. 2: Ukážka pojmovej mapy obrázkovej

Obr. 3: Ukážka žiackej práce
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b) Výučbový softvér

Učitelia najviac oceňujú, ak škola má k dispozícii výučbový softvér, ktorý je priamo 

prispôsobený na použitie s interaktívnou tabuľou. V tomto prípade učiteľovi odpadá časovo 

náročná časť tvorby a prípravy materiálov na jednotlivé vyučovacie hodiny. My máme 

k dispozícií CD Didaktika geografie, ktoré používame hlavne na precvičovanie, upevňovanie 

a preskúšavanie vedomostí žiakov. Ďalším dobrým pomocníkom pre výučbu geografie 

v šiestom ročníku je CD Interaktívna mapa Európy. S týmto CD pracujeme už pri výklade 

nového učiva. Napriek tomu, že spomínaný softvér má svoje chybičky krásy, podľa vyjadrení 

jednotlivých učiteľov je oveľa dôležitejší fakt, že tento softvér možno využívať na 

vyučovacích hodinách, pričom príprava na hodiny nie je pre učiteľa časovo náročná.

c) Predvádzacie zošity 

Softvér ActivStudio (je dodávaný s interaktívnou tabuľou) umožňuje učiteľom aj 

žiakom vytvárať rôzne interaktívne predvádzacie zošity. Ich súčasťou môžu byť aj rôzne 

zvukové ukážky, videá, fotografie či prepojenia na internet. Učiteľ si skutočne môže pripraviť 

výučbový materiál priamo na mieru. Jednoduchými úpravami môžeme tento materiál upraviť 

podľa individuálnych potrieb a požiadaviek jednotlivých tried či žiakov.

Veľkou nevýhodou predvádzacích zošitov je fakt, že ich tvorba je časovo náročnejšia. 

Preto mnohí učitelia používanie interaktívnej tabule nezaraďujú do svojich vyučovacích 

hodín. V dotazníkoch vyjadrujú značný negatívny postoj k využívaniu výpočtovej techniky

(57% opýtaných učiteľov; 80% opýtaných odmieta tvoriť predvádzacie zošity). 

Žiaci siedmeho ročníka sa pri téme Austrália učia aj o artézskych studniach. Ako 

príklad uvádzame ukážku štyroch listov z predvádzacieho zošita. Na každom liste je 

vytvorená iná úroveň náročnosti tej istej úlohy. Najľahšia úroveň (obrázok 4d) vyžaduje od 

žiaka presunúť jednotlivé slová do správnych políčok, aby vznikla pravdivá schéma. Žiaci 

majú prácu uľahčenú, pretože v prípade, že presunú text na nesprávne miesto bude 

automaticky presunutý na pôvodné miesto. V prípade, že žiaci presunú text na správne miesto, 

text na danom mieste ostane a z reproduktorov sa ozve potlesk. Obrázok 4c sa od obrázku 4d 

vôbec nelíši, napriek tomu tento list skrýva náročnejšiu úlohu. Žiaci popisujú textom 

nakreslenú schému, pričom text môžu ľubovoľne presúvať. Náročnejšou úlohou je 

dokreslenie a popísanie schémy (obrázok 4b) a najviac vedomostí a zručností si vyžaduje 

pracovný list (obrázok 4a) na ktorom je úloha len zadaná, teda žiaci musia nakresliť a popísať 

schému a samozrejme pridať k tomu aj svoje vysvetlenie. Takto pripravené štyri pracovné 

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1674



listy umožňujú učiteľovi byť maximálne flexibilným v prideľovaní jednotlivých stupňov 

náročnosti úloh konkrétnym žiakom.

Záver

Častokrát sa mnohé dobré rady a nápady skrývajú v knihách, ktoré podľa názvu 

nemajú veľa spoločného s využívaním výpočtovej techniky. Na základnej škole je potrebné 

žiakov neustále motivovať k lepším výkonom. Jednou z ciest je oživovanie vyučovacích 

hodín a odstraňovanie stereotypných foriem práce s učivom geografie. Dotazníkový prieskum 

ukazuje, že žiaci majú o prácu na interaktívnej tabuli veľký záujem.

Škola je inštitúcia, ktorá sa často stáva nástrojom ovplyvňovania človeka. Veríme, že 

aj vďaka takýmto technologickým novinkám ako sú interaktívna tabuľa s pridaním vlastných 

vkladov, nápadov a príprav vytvoríme zo školy moderné učiace (sa) centrum a našim žiakom 

poskytneme tie najlepšie základy a predpoklady na úspešný štart do budúcnosti.

Zoznam použitej literatúry

[1] Cangelosi J.S. (1996): Strategie řízení třídy, Portál, Praha, s. 290

[2] Fisher R. (1997): Učíme děti myslet a učit se, Portál, Praha, s. 176

Obr. 4: Ukážka listov predvádzacieho zošita

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1675



[3] Silberman M. (1997): 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: osvědčené způsoby 

efektivního vyučovaní, Portál, Praha, s. 312

[4] Turek I. (2003): Ako sa naučiť učiť, MPC, Prešov, s. 122

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1676



Portál praktickej bioinformatiky 

Matej Stano, Ľuboš Kľučár

Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, 
845 51 Bratislava, Slovensko; matej.stano@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa

Už dve desaťročia sme svedkami kontinuálneho exponenciálneho rastu množstva 

biologických dát, ktoré so sebou priniesla aplikácia vysokovýkonných experimentálnych 

metód molekulárnej biológie. Táto informačná explózia vyvolala akútnu potrebu efektívnej 

organizácie, uchovania, analýzy a prehľadávania získaných dát. Snaha čeliť týmto výzvam 

viedla k rozvoju bioinformatiky [1]. 

Bioinformatika je vednou disciplínou na rozhraní biológie a informatiky. Presnejšie 

ide o disciplínu, ktorá pomocou metód a prístupov aplikovanej matematiky, štatistiky, 

informatiky a počítačovej vedy rieši biologické problémy, predovšetkým na molekulárnej 

úrovni. Podľa Národného inštitútu zdravia USA (NIH) možno bioinformatiku definovať ako 

výskum, vývoj a aplikáciu výpočtových nástrojov a prístupov využívajúcich biologické 

a medicínske dáta, ako aj nástrojov a prístupov, ktoré slúžia na získavanie, uchovávanie, 

organizáciu, analýzu a vizualizáciu týchto dát [2].

Moderný biologický výskum sa nezaobíde bez implementácie bioinformatických 

prístupov. Pre molekulárno-genetický výskum, ktorý narába s informáciami zo sekvencií

nukleových kyselín a proteínov, to platí dvojnásobne. Preto je pre študentov molekulárnej 

biológie, genetiky, biochémie a ďalších príbuzných špecializácií veľmi dôležité osvojiť si 

základné metódy aplikovanej bioinformatiky. Výučba bioinformatiky je na Prírodovedeckej 

fakulte UK zabezpečená dvomi predmetmi: Bioinformatikou 1 (povinne voliteľný predmet 

v zimnom semestri tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia) a Bioinformatikou 2 

(výberový predmet v letnom semestri prvého ročníka magisterského stupňa štúdia).

Keďže v rámci oboch predmetov je kladený dôraz na praktické zvládnutie práce s 

vybranými bioinformatickými databázami a programami a zároveň záujem študentov 

bioinformatiku (o predmet Bioinformatika 1 predovšetkým) z roka na rok rastie, aktuálnou sa

stala potreba zefektívnenia vyučovacieho procesu. Našim zámerom bolo vytvoriť integrovaný

e-learning systém, ktorý by bolo možné využívať na cvičeniach z bioinformatiky. Hoci 
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existujú voľne prístupné softvérové platformy určené na vedenie výučby (Learning 

Management Systems), napr. Moodle [3], našim cieľom bolo navrhnúť vlastný internetový 

edukačný systém, ktorý by dokonale rešpektoval naše požiadavky. 

Materiál a metódy

Webový edukačný portál sme vybudovali na osvedčenej platforme LAMP (operačný 

systém – Linux, web server – Apache, databázový systém – MySQL, skriptovací jazyk - PHP)

[4]. PHP je populárny open source skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa najmä na 

vytváranie aplikácií klient-server (na strane servera) a vývoj dynamických webových stránok. 

PHP priamo komunikuje so systémom na riadenie relačných databáz MySQL [5, 6].

Jednotlivé súbory a databáza, ktoré tvoria edukačný portál sú uložené na serveri 

národného uzla organizácie EMBnet (www.embnet.sk).   

Výsledky a diskusia

Vytvorili sme Portál praktickej bioinformatiky (PPB) – internetový edukačný portál 

určený na výučbu bioinformatiky (http://www.embnet.sk/edu/ppb/index.php). Portál na 

jednom mieste poskytuje študentom teoretické lekcie spolu so zadaniami praktických úloh 

a testov. Fakt, že sú stránky PPB prístupné nepretržite prostredníctvom internetu, predurčuje 

portál nielen na priamu výučbu, ale aj na samostatné a doplnkové štúdium.

Obsahovo je PPB rozčlenený do piatich hlavných sekcií:

 Lekcie sú teoretickým sprievodcom bioinformatikou. Prezentujú bioinformatiku ako 

vednú disciplínu, oboznamujú študentov s jej hlavnými odvetviami, problémami ktorými 

sa zaoberá, ako aj metódami a prístupmi, ktoré sa uplatňujú pri ich riešení. Text je 

obohatený o názorné ilustrácie a odkazy na bibliografické zdroje.

 Cvičenia poskytujú študentom priestor pre praktické oboznámenie sa so základnými 

bioinformatickými metódami a analýzami. To zahŕňa napr. prehľadávanie rôznych 

biologických databáz, porovnávanie biologických sekvencií, identifikáciu špecifických 

sekvenčných motívov či vizualizáciu priestorových štruktúr biomakromolekúl. Táto sekcia 

tvorí didaktický podklad pre cvičenia z Bioinformatiky 1 (Obr. 1).     

 Problémové úlohy predstavujú komplexné úlohy, pri ich riešení je potrebné kombinovať 

teoretické vedomosti s ich praktickou aplikáciou.
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 Testy umožňujú študentom preveriť si svoje teoretické poznatky z bioinformatiky. Ku 

každej otázke sú k dispozícii štyri odpovede, z ktorých je vždy iba jedna správna. Po 

vyplnení je testový formulár automaticky vyhodnotený.

 Linky obsahujú hypertextové odkazy na najvýznamnejšie bioinformatické databázy 

a najpoužívanejšie programy, ako i ďalšie užitočné linky. Z tejto sekcie si študenti taktiež 

môžu stiahnuť sylaby a podklady k prednáškam z predmetov Bioinformatika 1 a 2.    

Všetky sekcie PPB sú dostupné v dvoch jazykových mutáciách: slovenskej a anglickej.

Obr. 1: Používateľské rozhranie PPB: úloha z cvičení a priestor na zadanie odpovede.  
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Aktuálna verzia PPB nie je úplná ani konečná, naopak predstavuje rozpracovaný 

projekt, ktorý je síce funkčný, no obsahovo nekompletný. Keďže niektoré z vyššie uvedených 

sekcií sú vo fáze vývoja, nie sú zatiaľ používateľom prístupné. Obsah PPB je kontinuálne 

dopĺňaný, skvalitňovaný a aktualizovaný. 

Vzhľad používateľského rozhrania PPB sa automaticky upravuje v závislosti  od 

používateľa. Nezaregistrovaní používatelia majú prístup do všetkých sekcií PPB, no nemajú 

možnosť odosielať riešenia cvičení a problémových úloh. Po registrácii (jej súčasťou je 

zadanie špecifického vstupného kódu) a po prihlásení sa do systému, sa používateľovi 

(študentovi) za zadaniami cvičení a problémových úloh zobrazí odpoveďový formulár. Po 

vyplnení a odoslaní formuláru, sú odpovede uložené do databázy. Špeciálne postavenie medzi 

zaregistrovanými používateľmi majú administrátori, v našom prípade vedúci cvičení 

z bioinformatiky. Tí, okrem toho, že majú k dispozícii správne odpovede k zadaniam cvičení 

a problémových úloh, majú prístup do administrátorského rozhrania PPB s nasledujúcimi 

funkciami: 

 Systém na úpravu obsahovej náplne PPB; vytváranie nových stránok, editácia 

a vymazávanie existujúcich stránok. 

 Zoznam všetkých zaregistrovaných používateľov obsahujúci ich mená a e-mailové adresy, 

dátum a čas ich registrácie a posledného prihlásenia do systému, ako i celkový počet 

prihlásení do systému PPB.   

 Systém na správu zaregistrovaných používateľov; vytváranie skupín používateľov 

a priraďovanie používateľov do týchto skupín.

 Formulár na zaznamenávanie prezencie študentov na cvičeniach. 

 Systém na hodnotenie správnosti študentmi odoslaných odpovedí z cvičení 

a problémových úloh (Obr. 2). 
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Obr. 2: Formulár na hodnotenie cvičení v administrátorskej sekcii PPB.

Záver

PPB bol v priebehu tohto a predošlého akademického roka používaný na cvičeniach 

z bioinformatiky a môžeme konštatovať, že sa osvedčil. Študentom zjednodušil prístup 

k informáciám a zefektívnil prácu na cvičeniach. Učiteľom umožnil dynamicky upravovať 

náplň cvičení a promptne vyhodnocovať odpovede študentov. V blízkej budúcnosti bude 

našou hlavnou snahou obsahovo doplniť stránky portálu.
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Počítačovo orientovaný vzdialený experiment – prenos energie v oscilátoroch

Lukáš Tkáč
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Úvod a formulácia cieľa

Rezonancia - jav, pri ktorom sa frekvencia vynúteného kmitania rovná frekvencii 

vlastného kmitania. Tvrdenie, ktoré pripisuje prírode tendenciu ušetriť  energiu a to vibráciou 

dvoch systémov v rezonancii - energetická bilancia rôznych vibrácií dvoch systémov [1].

Základným zistením fyziky je teda fakt, že všetko vo vesmíre, od atómov až po galaxie, 

vibruje. Preto sa s významom rezonancie  môžeme stretnúť všade okolo nás. Ako však uvádza 

Lindsay [2], dôležitá informácia v prenose energie dvoch systémov je stredná energia

prenesená za jednu periódu kmitavého pohybu z budiaceho systému do oscilujúceho systému, 

a tá je  závislá na budiacej uhlovej frekvencii ωv.. Tá je v našom prípade – u elektrických 

oscilácií, vyjadrená vzťahom [A].

Cieľom našej  práce bolo pomocou experimentu zostaveného na Pedagogickej fakulte 

Trnavskej Univerzity  

- analyticky a numericky riešiť daný RLC obvod

- charakterizovať prenos energie v RLC obvodoch ako aj všeobecný princíp 

selektívneho šírenia energie v rezonančných systémoch

- použiť experiment ako pomôcku pre vysvetlenie javu rezonancie a zostaviť 

vzdialený experiment voľne šíriteľný po Internete

Materiál a metódy

1. Experiment  s ISES ( Internet School Experimental System)

Laboratórne štúdio ISES je nová laboratórna platforma, ktorá umožňuje výber zo 

širokej škály meracích prostriedkov podporovaných počítačom od jednoduchých ak 

k profesionálnym. Technické zázemie laboratórneho štúdia ISES je založené na 

komponentoch (moduloch) systému ISES [7]. Medzi ne patria: teplomer, silomer, voltmeter, 

ampérmeter, snímač polohy, a pod. Taktiež je pomocou ISES-u možnosť meniť výstupný 
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signál v takej podobe v akej potrebujeme. Výstupnými modulmi sú: booster, relé, 

reproduktor. Presné parametre vymenovaných modulov sa dajú nájsť na internetovej stránke 

http://www.ises.info/old-site/index1.html.

Experiment bol zostavený na Katedre fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej 

Univerzity a skladá sa z týchto prvkov: a) Interfejsová doska - ISES / COM, b) ovládací panel,

c) moduly: voltmeter, ampérmeter, booster, sada s elektronickými prvkami.

Obr. 1: Bloková schéma experimentu                               Obr. 2: Reálne prevedenie experimentu 

Pred tým, ako sme mohli vytvoriť online meranie experimentu (umiestniť experiment

na internet), čiže umožniť meranie z ktoréhokoľvek miesta na zemi kde je zavedený internet, 

sme museli zistiť pomocou troch metód významné charakteristiky meraného rezonančného 

obvodu:

Postupné meranie

Metóda, v ktorej sme menili frekvenciu vstupného signálu. Vykonali sme 31 meraní 

od 20 Hz do 560 Hz s krokom merania 20 Hz. 

Funkcia „Rozmetača“ frekvencie

Systém ISES má vo svojej ponuke jednu z funkcií, ktorá umožňuje z rozmetaniu 

frekvencie výstupného signálu z kanála (spojite premenná frekvencia).

Numerické riešenie pomocou programu WZGrapher

Pomocou programu WZGrapher  sme sa pokúsili nasimulovať priebehy prúdu 

a napätia ktoré sú charakterizované danými diferenciálnymi rovnicami s koeficientmi, ktoré 

zodpovedajú hodnotám z nášho obvodu.

2. Vzdialený experiment

Práca s ISES-om taktiež prináša možnosť vytvoriť meranie vzdialených experimentov, 

čiže experimentov riadených cez internet. Jedná sa o programátorský vývojový systém. 

Obdobne ako experimenty na www stránke http://www.ises.info/old-site/vzdal_exp.html by 
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mal aj náš experiment slúžiť k tomu aby sa žiaci bezproblémovo mohli kdekoľvek pripojiť na

internetovú sieť a merať experiment. Tento experiment by mal byť umiestnený na internetovej 

stránke Katedry fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity.

Obr. 3: Bloková schéma vzdialeného experimentu 

Vzdialený experiment pozostáva z tých istých prvkov s tým rozdielom, že sa 

nepoužíva software ISES ale tzv. ISES KIT CONTROL WEB. Tento KIT dokáže

komunikovať s portami interfejsovej dosky bez softwaru a prenos dát prebieha rýchlejšie. Ako 

máme zobrazené na Obr.3 všetko zostáva nezmenené s pôvodnou blokovou štruktúrou, mení 

sa len obslužný software a tým je možné pripojiť experiment na internet. Bloková schéma, 

ktorá zabezpečuje prenos dát z experimentu na internet je zobrazená Obr.4. Vidíme, že 

schéma pozostáva so 4 serverov, z ktorých má každý svoju úlohu [4].

Measure server - server zabezpečujúci komunikáciu ovládacieho panelu s interfejsovou 

doskou a zabezpečuje taktiež ovládanie vstupov a výstupov experiment.

Image server - server zabezpečuje prenos videa – zobrazenie experimentu v reálnom čase.

http server – zabezpečuje komunikáciu s internetovým prehliadačom.

Pinknet server – server zabezpečujúci správnu cestu medzi užívateľom a experimentom.

Na vytvorenie vzdialeného experimentu je potrebné vytvoriť program, ktorý obsahuje 

JAVA applety z ktorých sa každý vzdialený experiment skladá [5]. Tieto applety sú zhodné 

pre všetky experimenty, menia sa len ich parametre. Ako príklad by som uviedol JAVA applet  

(a) display,(b) posuvník, (c) graf. Tieto applety sú znázornené na Obr.5. Bližšie oboznámenie 

s experimentami e- Laboratory, ktoré sú projektom UK v Prahe, UTB v Zlíne a TU v Trnave 

je na www adrese  http://www.ises.info/index.php/en/ises.

Obr. 4: Bloková schéma pripojenia experimentu na internet              Obr. 5: JAVA applety 
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Výsledky a diskusia

1. Charakteristika preneseného výkonu

Našou úlohou bolo zistiť prenos energie v obvode, ktorý je budený napätím s určitou 

frekvenciou. Strednú energiu prenesenú za jednu periódu kmitavého pohybu z budiaceho 

zdroja do oscilátora sme vypočítali pomocou vzťahu 
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sa nazýva činný výkon striedavého prúdu. Činný výkon zodpovedá elektrickej energii dodanej 

do spotrebiča, ktorá sa premení na iné formy energie (tepelnú, mechanickú, svetelnú). Priebeh 

okamžitého výkonu závislého na čase, ktorý smeruje z budiaceho zdroja, a ktorý je prenesený 

na odpor R je znázornený na Obr.6 čiernou krivkou. Červenou krivkou na Obr.6 je 

znázornený výkon, ktorý je dodávaný zo zdroja do obvodu. Podielom týchto dvoch výkonov 

sme dostali účinnosť prenosu energie pri rôznych frekvenciách vstupného napätia (Obr.7).

Obr. 6: Vstupný a prenesený výkon zo zdroja do RLC obvodu   Obr. 7: Účinnosť η v závislosti od frekvencie

2. Vzdialený experiment pre vyučovanie  prenosu energie v rezonančných systémoch

Prvým krokom transferu z experimentu v laboratóriu, ktorý sme merali pomocou ISES 

KIT softwaru  na  reálny experiment bol návrh www stránky (Obr.8a). Plánovanie a 

predovšetkým programovanie experimentu vyjadruje vývojový diagram (Obr.8b). Jadro 
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experimentu (Obr.8c) pozostáva viac menej z troch častí, a to konkrétne: 1. Motivácia, 

2.Meranie,  3.Záznam dát.

a)                                               b)                                                 c)

Obr. 8: a) Návrh www stránky vzdialeného experimentu, b) Vývojový diagram priebehu vzdialeného 
experimentu s legendou, c) Meracia a vyhodnocovacia časť vzdialeného experimentu

Veľmi dôležitou vlastnosťou vzdialených experimentov je ich ovládanie. Užívateľ si 

môže sám nakonfigurovať požadované vstupné hodnoty, ktoré môže samozrejme plynule 

meniť. Nepochybne najdôležitejšou vlastnosťou experimentu meraného cez internej je 

možnosť získania nameraných dát. Pretože až toto štádium je naozaj klasifikované ako riadny 

fyzikálny experiment [5]. So získanými dátami sa dá ďalej manipulovať a narábať. Po vložení

dát do rôznych programov sa s nimi dajú vynášať krivky, závislosti, grafy, prípadne sa dajú  

overovať určité zákonitosti, vzorce, či zákony. Ak by som mal parafrázovať C. Wiemana, tak 

by som povedal, že učiteľovi zaberie prednáška najviac z hodiny a typickou domácou úlohou 

sú len úlohy krátkymi kvantitatívnymi odpoveďami. V škole sa nevenuje dosť pozornosti  

úlohám, ktoré vyžadujú hlbšie sa ponoriť do riešenia problému [6]. Preto si myslím, že daný 

meraný experiment ponúka rôzne možnosti využitia v školskej praxi. Môže žiakom poslúžiť 

ako dobrá rukoväť pri  vysvetľovaní javu rezonancie v prírode a vysvetlení prenosu energie 

pri rezonančnej frekvencii. Taktiež môže poslúžiť ako návesť na Laboratórnu úlohu, či 

praktické cvičenie, s opakovaním základných vzťahov pri riešení elektrických obvodov. 

A zároveň interpretovať prenos energie v rôznych kmitajúcich systémoch. Dá sa povedať, že 

prenos energie zo zdroja kmitania do kmitajúcej sústavy je univerzálny jav, pretože ho 

môžeme nájsť v rôznych modifikáciách vo viacerých oblastiach vedy ako sú napr.: 

mechanika, akustika, elektrotechnika, chémia, biológia, ekológia.
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Záver

So samotným umiestnením experimentu na internet bolo na začiatku veľa práce, ale 

ako ukázal čas, tak sme už na sklonku toho, že na Katedre fyziky na pedagogickej fakulte 

Trnavskej Univerzity pribudne opäť jeden experiment. Bližšie informácie o experimentoch 

umiestnených na Trnavskej Univerzite sú na www stránkach Trnavskej Univerzity – Katedry 

fyziky http://kf.truni.sk/. Aj pre tieto aspekty si myslím, že sa naša Univerzita už postupne 

môže radiť medzi tie, ktoré majú privilégium mať na škole laboratórium s podobnými 

experimentmi, čo je nesmierne podporovaná nielen u nás, ale aj vo svete. Určite by bolo 

veľkou výzvou keby sa do škôl zaviedli také metódy výučby, ktoré práve vzdialené 

experimenty podporujú. Vyučovacie hodiny by sa stali pestrejšími a spríjemňovali by pobyt 

v škole. Myslím si, že využitie rôznych počítačových aktivít (vzdialených experimentov, 

appletov, programov...) a podpora Internetu veľmi dopomôžu tomu aby žiaci mali 

eminentnejší záujem o štúdium fyziky. 
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Možnosti integrácie vybraných matematických úloh do hudobnej výchovy

Antónia Ťahún Mendelová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby,

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra , Slovensko; antonia.tahun.mendelova@ukf.sk

Úvod a formulácia cieľa

Podstatou matematiky nie je riešenie úloh, ale bez nich si matematiku predstaviť 

nevieme. Práve metóda matematického myslenia umožňuje riešiť najrôznejšie úlohy. Vďaka 

rôznorodým hlavolamom a iným úlohám je matematika taká príťažlivá. Úloha sa preto 

v matematike stáva cieľom a dosiahnutie tohto cieľa je odmenou za vyriešenie.[1] Niektoré 

typy úloh je možné integrovať aj do ostatných vyučovacích predmetov. Naším cieľom je 

poukázať na možnosti využitia niektorých úloh v hudobnej výchove na druhom stupni 

základnej školy. Obsahom tohto vyučovacieho premetu je aj teória a dejiny hudby. Práve tu sa

nám ponúkajú možnosti a inšpirácia na tvorbu rôznych úloh. Niektoré je možné tvoriť priamo 

v hudobnom materiáli (napr. v notovom zápise), iné môžu hudobný materiál len obsahovať

(napr. noty namiesto čísel v hlavolame známom ako Sudoku).

Využívanie úloh vo výchovno-vzdelávacom procese spĺňa základné funkcie využívané 

v koncepcii tvorivo-humanistickej výchovy – KEMSAK. Kognitivizácia – žiaci sa 

prostredníctvom úloh učia napríklad riešiť rôzne problémy, problémové situácie; 

emocionalizácia – úlohy pomáhajú učiť žiakov napríklad regulovať ich emócie najmä 

v priebehu úlohy; motivácia – úlohy spĺňajú predovšetkým túto funkciu, pretože každá úloha 

v správnom podaní sa dá využiť ako motivačný prostriedok, a to v ktorejkoľvek časti 

vyučovacej hodiny; socializácia – v priebehu úloh, ktoré prebiehajú vo dvojiciach, či 

skupinách sa u žiakov rozvíjajú najmä komunikačné schopnosti; axiologizácia – žiaci sa učia 

sebahodnoteniu i hodnoteniu iných; kreativizácia – mnohé z úloh rozvíjajú v žiakoch 

kreatívne myslenie, najmä pri tvorbe nových úloh. [2]

Každá úloha, ktorú zaradíme do vyučovacieho procesu, splní svoj zámer, ak sa 

budeme držať určitých zásad ich uvedenia.

Za dôležité považujeme:

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1689



 jednoznačné zadanie – učiteľ by mal mať úlohu vopred pripravenú a mať jasno 

v riešení,

 úvodná motivácia by mala byť stručná,

 dostatok času na riešenie, pokiaľ je možné obmedzovať žiakov časovo, len keď je 

naším cieľom vzbudiť v žiakoch súťaživosť,

 neodsúdiť žiadne riešenie, naopak, je potrebné nájsť správne kroky v riešení 

a v momente, keď je úsudok žiaka nesprávny, naviesť ho na správnu cestu,

 v samostatnom riešení naviesť žiakov, aby si každú situáciu zakresľovali, zapisovali,

 každé riešenie odmeniť, napríklad pochvalou,

 nechať žiakov vytvoriť podobnú úlohu, akú práve doriešili – buď v skupinách, alebo 

na domácu úlohu.

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku nášho zámeru je dôležité dbať aj na tvorivý prístup 

na hodinách, na ktorých plánujeme využívať dané úlohy. Po celý čas dodržujeme nasledujúce

ciele:

 spájame žiakov s ostatnými žiakmi, od učiteľa si práca s kolektívmi žiakov najmä 

na druhom stupni základnej školy vyžaduje viac trpezlivosti;

 dávame žiakom nádej, po celý čas riešenia žiakov povzbudzujeme, že aj zložito 

vyzerajúcu úlohu môžu zvládnuť;

 učíme žiakov rešpektu, snažíme sa viesť žiakov k tomu, aby rešpektovali seba, no 

najmä ostatných, napriek rôznemu stupňu logickej vyspelosti;

 pomáhame žiakom naučiť sa rozhodovať, aby sa vedeli rýchlo rozhodnúť pre jeden 

zo spôsobov riešenia;

 učíme žiakov súcitu, je dôležité žiakom prízvukovať, že nie každý vie rýchlo 

usudzovať;

 dodávame žiakom odvahu... [3]

Pri každej úlohe musí učiteľ dodržiavať nasledujúce základné zásady:

 žiak sa rozvíja v činnosti, t.j. pomocou úloh, preto by úlohy mali byť 

individualizované a mierne nad možnosti žiaka,

 žiak by nemal pracovať len s úlohami, ktoré má dané zvonku, ale mal by mať aj svoje 

vlastné úlohy, resp. dávame mu možnosť výberu úloh rozličného druhu 

alebo náročnosti,
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 súčasťou tvorivého vyučovania je podpora, odmena, posilnenie 

každého tvorivého správania žiaka.

V práci s rôznymi druhmi úloh môžeme uplatniť tento postup:

1. vysvetlenie podstaty tvorivých úloh a kritérií hodnotenia (množstvo nápadov, ich 

rozličnosť, originalita, neobvyklosť, jazyková kultúra),

2. prezentácia východiska (potrebných informácií), problému, podmienok riešenia 

a potrebných inštrukcií,

3. organizácia práce – napr. vytvorenie skupín, príprava potrebných pomôcok,

4. informácia o vymedzenom čase na riešenie úlohy,

5. produkcia nápadov, myšlienok,

6. hodnotenie riešení, poskytnutie spätnej väzby o vlastnom výkone.

Viacerí autori vo svojich výskumoch dokázali aktivizujúcu a motivačnú silu úloh (väčšinou 

išlo o didaktické úlohy), ktorá spočíva v tom, že nehrozia žiakovi neúspechom, umožňujú 

sebarealizáciu, prejavenie hravosti, spontánnosti, fantázie, radosti a sú prostriedkom 

komplexnej prípravy pre praktickú tvorivosť v živote. [4]

Tvorivá činnosť začína zvyčajne radostným rozrušením. Označujeme to ako pozitívny stres. 

Radostný pocit v priebehu úspešného tvorenia a jeho vrchol a zadosťučinenie nastúpi pri 

úspešnom dokončení tvorivej činnosti. [5] Môžeme povedať, že tvorivý prístup k životu 

dodáva radosť. Aby boli splnené všetky podmienky, ktoré si vyžadujú tvorivé hry, hra musí 

spĺňať najmä zásadu počiatočného zaujatia – vhodnej motivácie. Ak sú žiaci vhodne

motivovaní, tvorivá časť hry prebieha plynulejšie, bez menších zásahov učiteľa.

Každý z hlavolamov je možné zadávať na riešenie žiakom samostatne, alebo v skupinách. 

Oba spôsoby pozitívne pôsobia na rozvíjanie logického myslenia žiakov. V individuálnom 

riešení žiaci okrem iného rozvíjajú aj súťaživosť, zvyšujú si sebavedomie. V skupinách sa 

zase učia napríklad komunikácii, vysvetľovaniu...

Pri slovných hlavolamoch je vhodné žiakov rozdeľovať do skupín a naučiť ich uvažovať aj 

bez pera a papiera. Keď žiaci nemajú ako zapisovať, alebo zakresľovať dané zadanie úlohy, 

musia sa vynájsť inak. Takouto formou si okrem logického myslenia zlepšujú aj pamäť. 

Nehovoriac o tvorivých momentoch riešení, a motivácie do ďalšieho učiva.

Jedným z príkladov, ktoré považujeme za najatraktívnejšie, patria rôzne hlavolamy. Uvedieme 

príklady úloh, ktoré je možné využiť v hudobnej výchove, ale i v matematike na druhom 

stupni základných škôl. Vedomosti, z ktorých sa v týchto úlohách vychádza, a ktoré sú 
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predpokladom k správnemu vyriešeniu, považujeme za primerané veku žiakov na druhom 

stupni základnej školy.

Šifra je hlavolamová úloha, ktorá si vyžaduje odhalenie princípu zakódovania. Po odhalení 

tohto princípu je vyriešenie úlohy jednoduché.

Pri riešení šifier nám môže pomôcť zodpovedanie nasledujúcich otázok:

 Čo bude asi výsledkom šifry? Bude to číslo, obrázok? Ak to vyzerá ako text, tak čo 

tvorí jeden znak holého textu? Je to jeden znak textu, jeden riadok, či jeden 

odstavec?

 Je na šifre niečo podozrivé? Je na nej niečo pravidelné? Ktorá časť šifry nesie 

informáciu, ktorá „šum“?

 Ako by som ja skúsil previesť zmysluplný text na niečo, čo vyzerá ako zadanie, ktoré 

mám v ruke?

 Využívam skutočne všetky informácie, ktoré mám k dispozícii?

 Čo by mohlo byť výsledkom šifry? (Predpokladáme.)

 Nepripomína nám šifra niečo, čo sme už niekde videli? [6]

Úloha č. 1

V nasledujúcej úlohe (obrázok 1 – 3), ktorá pripomína SUDOKU, doplňte chýbajúce noty 

a pomlčky (jednu štvrťovú notu, jednu osminovú, jednu štvrťovú pomlčku, jednu osminovú

pomlčku) tak, aby v každom riadku, stĺpci aj na diagonále bol súčet dôb v každom riadku, 

stĺpci aj na diagonále 3 (každý zo znakov je použitý v riadku, stĺpci a na diagonále iba raz). 

Každý riadok a stĺpec potom ako trojštvrťové takty zapíšte do notovej osnovy na ľubovoľnom 

tóne a spoločne vytlieskajte. Riešenie: obrázok 4 – 6.

Tento druh úlohy nazývame TAKTOLAM. (V každom riadku, stĺpci aj hlavnej diagonále nám 

noty tvoria jeden takt, ktorý dostaneme po vyriešení daného hlavolamu).

Obr. 1: Taktolam č. 1 Obr. 2: Taktolam č. 2 Obr. 3: Taktolam č. 3
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Riešenia

     
Obr. 4: Riešenie Taktolamu č. 1          Obr. 5: Riešenie Taktolamu č. 2             Obr. 6: Riešenie Taktolamu č. 3

Poznámka

Podobné úlohy sú vhodné ako rytmické rozcvičky na začiatku hodiny hudobnej výchovy, ale 

aj ako spestrenie precvičovania notového zápisu.

Úloha č. 2

Logická úloha. V národnej opere je zvykom k výročiu významného skladateľa venovať 

divákom predstavenia z jeho tvorby. Väčšinou ide o výročie narodenia, alebo úmrtia daného 

skladateľa. Keď prišiel na rad ruský romantický skladateľ P. I. Čajkovskij, napísali namiesto 

programu predstavení takýto oznam: Od pondelka do soboty uvedieme šesť diel skladateľa, 

ktorého meno je P. I. Čajkovskij. V nedeľu sa nehrá žiadne predstavenie. Každý deň sa hrá iné 

dielo. Pre päť z nich bude slúžiť budova národného divadla – tri balety, dve opery. Šieste 

dielo – symfóniu uvedieme v Slovenskej filharmónii, lebo v národnej opere hráme len balety 

a opery. Ak je Piková dáma názov opery, Spiaca krásavica je názov baletu. Nikdy 

neuvádzame dve opery za sebou. Vo štvrtok sú pre tento týždeň pripravení hráči 

zo Slovenskej filharmónie. Po uvedení baletu Labutie jazero je v budove opery počas týždňa 

jednodňová prestávka na prípravu ďalších predstavení. Jednou zo šiestich symfónií 

P. I. Čajkovského je najznámejšia z názvom 4. symfónia f mol. Tí diváci, ktorí radi hrajú 

karty, si určite rezervujú lístky na utorok. Operu Eugen Onegin uvádzame po balete, ktorý 

spĺňa nasledovnú požiadavku: ak je skladateľov najznámejší klavírny koncert v miernom 

tempe, jeho názov bude Spiaca krásavica; ak je koncert v pomalom tempe, jeho názov bude 

Luskáčik.

Zostavte program predstavení! V ktorý deň uvedú balet Luskáčik? 

Výsledok: Balet Luskáčik uvedú v pondelok.

Záver

Cieľom príspevku práce bolo poukázať na možnosti integrovania niektorých 

matematických úloh do hudobnej výchovy. Dané úlohy sú vhodné aj ako motivačný prvok na 
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hodinách matematiky v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny, ale aj ako podnetný tvorivý

činiteľ. 

Úloha č. 1 a úloha č. 2 sú naše autorské úlohy, ktoré sme využili v oboch predmetoch aj 

v matematike aj v hudobnej výchove ako motivačný prvok v ôsmom ročníku základnej školy. 

Na hodine matematiky sme úlohy využili na konci vyučovacích hodín ako zábavné 

matematické úlohy. Na hodinách hudobnej výchovy sme úlohy využívali v rámci opakovania 

učiva: úloha č.1 – hudobná teória (noty), úloha č. 2 – dejiny hudby (diela P. I. Čajkovského).

Každá z uvedených úloh ponúka žiakom i učiteľom ďalšie možnosti tvorenia nových 

a nových úloh. Práve tento tvorivý moment je dôležitý pri rozvoji žiackej logiky. Žiak nielen 

objavuje – rieši, ale aj vymýšľa nové – objavuje pre neho zaujímavé problémy a úlohy.

Úlohy, ktoré sme uviedli, dávajú podnety na rozvíjanie kritického myslenia žiakov. Vďaka 

nemu sa žiaci môžu naučiť rozoznávať logickú štruktúru, pracovať vedome s logickými 

úsudkami, vedome používať pravidlá a poznávanie rozličných možností zdôvodňovania, 

porovnávať matematické a nematematické zdôvodňovanie. Súčasne však žiaci majú vďaka 

takýmto úlohám možnosť objavovať, upevňovať i opakovať si učivo z teórie alebo z dejín 

hudby.

Keby boli takéto úlohy samozrejmou súčasťou každej vyučovacej hodiny hudobnej výchovy, 

stala by sa tak pravdepodobne atraktívnejším vyučovacím predmetom na druhom stupni 

základnej školy. Okrem toho by sa žiakom ponúkali mnohé možnosti rozvíjania, ktoré daný 

typ úloh prináša.
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Úvod a formulácia cieľa

Súčasnosť charakterizovaná rozvojom informačných a komunikačných technológií –

IKT, so sebou prináša nespočetné množstvo zmien v najrôznejších oblastiach. Je na škodu 

veci, že nezaznamenávame taký prudký rozvoj aj v školstve. Samozrejme, aj tu možno vidieť 

viacero inovácií (napr. zavádzanie IKT do výučby [7]), to najdôležitejšie však ostáva 

prakticky nemenné – forma a metódy vyučovania. Najmä v oblasti prírodných vied neustále 

dochádza k rozvoju poznania a k mnohým zmenám (napr. klimatické zmeny, genetické 

modifikácie, zdroje energie [1]), takže je nepredstaviteľné, aby sa neodzrkadlili aj na obsahu 

a forme výučby predmetov ako sú fyzika, chémia a biológia. Carl Wieman, laureát Nobelovej 

ceny za fyziku prízvukuje skutočnosť, že moderná ekonomika je tak hlboko založená na

technológiách, že porozumenie vede a technológiám ako aj zručnosť pri riešení problémov 

s nimi súvisiacich zvyšuje osobné profesijné ašpirácie takmer nezávisle na druhu povolania 

[1]. Z hľadiska fyziky, ktorej sa budeme v predloženom príspevku venovať, autor podporuje 

a priam volá po zmene v spôsobe prezentovania obsahu predmetu žiakom a študentom na 

všetkých typoch škôl. 

Učitelia fyziky sa prakticky neustále stretávajú s rovnakými problémami – žiaci 

neprejavujú veľký záujem o prírodné vedy, majú problémy s chápaním základných zákonitostí 

a nedosahujú uspokojivé výsledky. Tento stav je možné vo veľkej miere regulovať voľbou 

vhodnej stratégie vyučovania. Vyučujúci môže zvoliť tradičný spôsob výučby, ktorý je 

založený na poznaní faktov, definícií, zákonov alebo znalosti argumentov a vysvetlení. Môže 

si však zvoliť aj náročnejší prístup k vedeniu výučby, ktorý je založený na metódach vedeckej 

práce, ako sú pozorovanie javov reálneho sveta, vyhľadávanie informácií a ich záznam, 

prezentácia dát v tabuľkách alebo grafoch [4].

Druhý prístup, založený na aktívnom poznávaní na báze experimentu, je nosnou 

myšlienkou Integrovaného e-Learningu (INTe-L). 
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Cieľom príspevku je predstaviť stratégiu INTe-L-u a na príklade modelovej 

vyučovacej hodiny fyziky, zameranej na problematiku voľného pádu, ukázať nevyhnutnosť 

zmeny v spôsobe prezentovania poznatkov študentom.

Stratégia Integrovaného e-Learningu

Stratégia výučby s podporou INTe-L-u vznikla počas snahy o zavedenie IKT do 

výučby a bola implementovaná do priamej výučby na Trnavskej univerzite pri príprave 

budúcich učiteľov fyziky [5]. INTe-L pozostáva z troch komponentov (obr. 1), menovite 

reálny vzdialený experiment, počítačové simulácie (applety) a elektronické študijné materiály

[4]. 

Obr. 1: Stratégia Integrovaného e-Learningu

Reálny vzdialený experiment je experiment, ktorý užívateľ ovláda prostredníctvom 

počítača cez Internet, pričom nie je fyzicky prítomný v laboratóriu. Z ľubovoľného miesta na 

Zemi môže experiment spúšťať, meniť nastaviteľné hodnoty a po meraní si importovať 

získané dáta do svojho počítača. Reálne vzdialené experimenty fungujú v e-laboratóriách, 

pričom niektoré z nich sú voľne prístupné všetkým užívateľom [8, 9], čo umožňuje ich 

zakomponovanie do výučby.

Applet je aplikácia, ktorá simuluje rôzne javy, vďaka čomu môže slúžiť ako virtuálny 

experiment. Spúšťa sa v rámci užívateľom otvorenej html stránky [2]. V didaktike prírodných 

vied nás zaujímajú zákonitosti a javy reálneho sveta. Využitie appletov pri vzdelávaní 

umožňuje učiteľovi demonštrovať mnohé reálne javy ktoré by inak na hodine nemohli byť 

prezentované (napr. voľný pád v rôznych gravitačných poliach a iné). Študentovi dovoľujú 

detailnejšie sa s problematikou oboznámiť a ľahšie ju pochopiť.
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E-učebnice slúžia ako doplnok a rozšírenie klasických učebníc a skrípt. Okrem 

samotnej teórie obsahujú aj animácie, ktoré robia prácu s elektronickou učebnicou 

efektívnejšou a atraktívnejšou. Pripojené testovacie programy generujú študentovi rôzne série 

otázok, pričom po ich zodpovedaní je test automaticky vyhodnotený. Užívateľ si môže overiť 

nadobudnuté vedomosti, prípadne zhodnotiť mieru pripravenosti na skúšku [4]. 

INTe-L je vhodne využiteľný vo výučbe fyziky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je 

práve experimentálna činnosť. Je schopný komplexne pokryť potreby výučby, a to najmä na 

stredných a vysokých školách. Nakoľko už ale existuje aj reálny vzdialený experiment 

z chémie [10], je možné v budúcnosti použiť uvedenú stratégiu výučby aj v iných 

prírodovedných predmetoch.

Nespornou výhodou INTe-L-u je fakt, že tento prístup v sebe zahŕňa hneď niekoľko 

kľúčových kompetencií pre rozvoj celoživotného vzdelávania [11], na ktoré sa v poslednej 

dobe kladie veľký dôraz. Jedná sa najmä o zručnosti v oblasti vedy a techniky, digitálnu 

zručnosť, učenie sa ako sa učiť, ako aj komunikáciu v cudzom jazyku, nakoľko najmä pri 

niektorých appletoch je nutná istá úroveň znalosti cudzieho jazyka.

V ďalšej časti predstavujeme návrh vyučovacej hodiny fyziky, ktorá je založená na 

princípoch INTe-L-u pri výučbe problematiky pohybu v gravitačnom poli a konkrétne 

voľného pádu.

Výsledky a diskusia

Problematiku voľného pádu sme si zvolili z jednoduchého dôvodu – jedná sa o jav, 

s ktorým sa stretávame prakticky neustále a predpokladáme, že študent o ňom hlbšie 

neuvažuje. Modelovú vyučovaciu hodinu sme vytvorili pre študentov prvého ročníka 

gymnázia, nakoľko v ich učebných osnovách nájdeme v časti mechanika uvedenú 

problematiku. Hodina pozostáva zo štyroch častí: a) motivácia, b) expozícia, c) aplikácia 

a fixácia, d) diagnostika (obr. 2). Na začiatku hodiny je študentom položená motivačná 

otázka: „Čo pozoruje astronaut na Mesiaci, ak spustí z rovnakej výšky pierko a kladivo? 

Dopadnú na povrch Mesiaca v rovnakom časovom okamihu, alebo bude dĺžka trvania pádu 

ovplyvnená ich hmotnosťou?“ Študenti majú možnosť vyjadriť sa k tejto otázke a následne im 

je pustené video z internetovej stránky http://www.youtube.com/watch?v=5C5_dOEyAfk, 

ktoré ukazuje astronauta, ktorý v minulosti tento pokus predviedol.

Študentská vedecká konferencia, 22. apríl 2009, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

1697



Obr. 2: Štruktúra vyučovacej hodiny s využitím stratégie INTe-L-u 

V nasledujúcej časti (expozičnej) spustíme fyzikálny applet [12], ktorý prezentuje 

voľný pád telies rôzneho tvaru i hmotnosti. Študenti si sami môžu vyberať, aké telesá budú 

spúšťať, z akej výšky budú padať, ale aj to, či budú padať v reálnom prostredí alebo vo vákuu. 

Práve posledná alternatíva – zmena prostredia, objasňuje rozdiel medzi voľným pádom vo 

vákuu, ktorý nie je ovplyvnený hmotnosťou ani tvarom objektov, a pádom v reálnom 

prostredím, kde vplývajú na pohyb objektu viaceré činitele. Súbežne s prácou s appletom sa 

do povedomia študentov dostáva terminológia spojená s danou problematikou: dráha, čas, 

rýchlosť, vákuum, reálne prostredie.

Po ukončení práce s appletom je študentom aj pomocou elektronických materiálov 

vysvetlená základná teória k voľnému pádu a vzťahy medzi veličinami, s ktorými sa študenti 

v applete stretli. 

Ďalšia časť hodiny (zameraná na fixáciu a aplikáciu) je venovaná experimentu. 

Študenti spustia reálny vzdialený experiment „Voľný pád v trubici“, ktorý skúma pád magnetu

v sklenenej trubici, na ktorú je navinutých desať medených cievok. Signál zaznamenávaný v 

počítači zobrazuje elektromotorické napätie indukované v cievkach počas preletu magnetu 

trubicou. Experiment pracuje s podporou softvéru a hardvéru ISES (Intelligent School 

Experimental System) s modulom voltmeter. Študenti si namerané hodnoty importujú do 

počítača a graficky v programe MS Excel alebo Origin určia tiažové zrýchlenie.
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Záver hodiny je venovaný diagnostike, kedy si študenti prostredníctvom 

elektronických testov zopakujú novú terminológiu a vzťahy medzi základnými veličinami.

Výučba s využitím INTe-L-u prebieha na vybraných kurzoch fyziky na Pedagogickej 

fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Snahou je, aby sa INTe-L dostal do povedomia 

budúcich učiteľov, ktorí by tak mohli zvýšiť záujem o fyziku na školách. Študenti, ktorým sú 

vedomosti prezentované prostredníctvom INTe-L-u, sa väčšinou k tejto stratégii výučby 

stavajú kladne, práca s reálnymi vzdialenými experimentmi ich baví a ako pozitívum berú aj 

zdokonaľovanie svojich zručností pri práci s počítačom a pri spracovávaní dát do grafov [6]. 

Okrem tejto iniciatívy sa skupina študentov na Katedre fyziky zúčastňuje na realizácii 

reálnych vzdialených experimentov, ktoré sa stanú súčasťou prvého reálneho vzdialeného 

laboratória na Slovensku [13]. 

Pre učiteľa fyziky, chémie alebo biológie je podstatnou otázka, či je možné z hľadiska 

efektivity výučby nahradiť klasický experiment v laboratóriu reálnym vzdialeným, resp. 

virtuálnym experimentom. Diskusie k tejto problematike sú predmetom mnohých publikácií. 

Jing Ma a Jeffrey Nickerson vo svojej práci [3] analyzujú vybrané publikované práce, ktoré 

polemizujú o vhodnosti využívania všetkých troch metód vo výučbe (klasický experiment, 

simulácia, reálny vzdialený experiment). Výskum ukazuje, že v otázke výsledkov 

laboratórnych cvičení a testov medzi nimi neexistuje významný rozdiel.

Záver

V predloženom príspevku sme predstavili Integrovaný e-Learning, ako novú stratégiu 

výučby s podporou IKT, na príklade modelovej vyučovacej hodiny s témou „Voľný pád“. 

Hodina v sebe zahŕňa všetky tri komponenty INTe-L-u, menovite reálny vzdialený 

experiment, applet a elektronický študijný materiál. Našou snahou bolo predstaviť výučbu 

danej problematiky spôsobom, ktorý ukáže jav ako reálnu súčasť okolitého sveta a aktívne 

zapojí študentov do vzdelávacieho procesu. 
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Slovenské jadrové fórum - SJF- je dobrovoľné občianske združenie, ktoré MV SR zaregistrovalo v auguste roku 2000. Dňa 20.7.2000 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie SJF. SJF so sídlom združenia je Trnava, Hviezdoslavova 12    PSČ 917 01, bolo  prijaté do európskeho združenia FORATOM. 


Cieľ činnosti združenia:

Účelom združenia, vychádzajúc z prísnych požiadaviek na jadrovú bezpečnosť je poskytovanie výsledkov výskumu a iných informácií verejnosti v oblasti mierového využívania jadrovej energie.


Združenie má za cieľ výlučne a bezprostredne verejne prospešné účely. Združenie má právnu subjektivitu.


Aktivity: 


Organizovanie konferencií v spolupráci so Slovenskou nukleárnou spoločnosťou SNUS


· Medzinárodné konferencie Secure Energy Supply  2004-2008


· Národná konferencia  o slovenskej jadrovej energetike 4.5.2006


Ďalšie aktivity : spolupráca s FORATOM; spolupráca so SNUS; vydávanie časopisu Energia budúcnosti ;


prednášky poslancom NRSR o jadrovej energetike; prezentácia slovenskej energetike na parlamentnom zhromaždení NATO v Bratislave; vydanie knihy „Jadrová elektráreň Mochovce – Ako to bolo – spúšťanie prvého bloku do prevádzky očami účastníkov výstavby“; odmeňovanie organizácií a osôb za prínos k rozvoju jadrovej energetiky pamätnou medailou SJF a ďalšie.


Orgány združenia:


Prezídium:  Prezident:  Ing. Tibor Mikuš, poslanec NRSR a predseda Trnavského samosprávneho kraja 


Viceprezidenti: Ing. Andrej Hanzel, Prof. Ing.  Jozef Lipka DrSc, Ing. Líška Peter 


Generálny sekretár: Ing. Karol Bodorik,


Členovia prezídia: Ing. Mária Letkovičová CSc;  Ing Jozef Maudry; Ing. Marián Štubňa CSc; Ing. Jozef Valach

Dozorná rada : predseda Doc.Ing. Eduard Metke CSc; podpredseda: Ing. Eduard Strýček; 


                             členovia : Ing.Ján BahnaCSc; Ing. Pavol Baňacký, DrSc; Prof. Juraj Hraško Dr.Sc; Ing. Štefan Košovan; 


                                             Ing. Alexander Kšiňan; RNDr. Jozef Prokeš, CSc.
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